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Про підсумки ІІ етапу  

Всеукраїнського зльоту 

 учнівських виробничих бригад, 

 трудових аграрних об’єднань 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 

року № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік», листа 

Міністерства освіти і науки України від 03.08.2018р. № 3-786 «Про проведення 

ІІ етапу Всеукраїнського зльоту трудових аграрних об’єднань», наказу 

управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації від 17.08.2018 

№ 211 «Про проведення в області ІІ етапу Всеукраїнського зльоту трудових 

аграрних об’єднань» у Тернопільській області Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді спільно з Тернопільським обласним 

центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді з 11 по 13 вересня 

2018 року було проведено ІІ етап Всеукраїнського зльоту учнівських 

виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань (далі Зліт) . 

Учасниками Зльоту стали юні аграрники та педагоги з 18 областей 

України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, 

Хмельницької, Чернівецької, та Чернігівської. 

Програма Зльоту включала в себе проведення Всеукраїнської виставки 

досягнень юних аграріїв «Щедрість рідної землі», конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт у секціях «Овочівництво», «Рослинництво», 

«Садівництво», «Тваринництво», відкритого творчого звіту учнівських 

виробничих бригад та трудових аграрних об’єднань, педагогічних читань 

керівників делегацій на тему «Компетентнісний підхід в роботі учнівських 

аграрних об’єднань та їх роль у допрофесійній орієнтації школярів». 

На виставці були презентовані такі напрями роботи: 

• оволодіння сучасними агротехнологіями та впровадження їх у 

практику роботи учнівських виробничих бригад; 

• удосконалення форм та методів підготовки сільської учнівської молоді 



до вибору майбутньої професії та організації системи трудового 

навчання: учнівських виробничих бригад, шкільних навчально-дослідних 

земельних ділянок, трудових аграрних об’єднань старшокласників; 

• результати співпраці з колективними фермерськими 

господарствами, сільськогосподарськими підприємствами, науково-

дослідними установами та вищими навчальними закладами; 

• організація дослідної та наукової роботи учнів, направленої на 

опанування інноваційними технологіями вирощування 

сільськогосподарських культур, введення малопоширених та 

перспективних сортів, застосування біологічно-активних речовин, 

добрив. 

На виставці були представлені сортові зразки овочевих, польових та 

ягідних культур, колекції насіння та натуральної продукції 

сільськогосподарських культур. Результати науково-дослідницької роботи було 

висвітлено у щоденниках дослідницької роботи. Доповнювали виставку 

різноманітні короваї, хліби, вироби з лози, рогози, соломи, снопи зернових і 

технічно-прядильних культур, рушники. 

Під час проведення Зльоту члени УВБ та трудових аграрних об’єднань, 

педагоги мали нагоду поспілкуватися з науковцями Тернопільського 

Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

На підставі протоколів засідань журі Зльоту 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді переможців та призерів виставки-презентації 

«Щедрість рідної землі», проведеної у рамках ІІ етапу Всеукраїнського 

зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань: 

Номінація «Заклади загальної середньої освіти»: 

За зайняте І місце 

- Команду Краснопільської СЗШ І-ІІІ ст. Гайсинського району Вінницької 

області. 

За зайняте ІІ місце 

- Трудове аграрне об’єднання «Юність» ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. К. Липинського 

с. Затурці Локачинського р-ну Волинської області; 

- Команду Жукотинської ЗОШ І-ІІ ступенів Коломийської районної ради Івано-

Франківської області; 

- Команду Новозбур’ївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Голопристанської районної 

ради Херсонської області. 

За зайняте ІІІ місце 



- Команду Майської філії І-ІІ ступенів комунального опорного закладу 

«Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Зайцівської сільської ради 

Синельниківського району Дніпропетровської; 

- Команду Ягнятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ружинського району 

Житомирської області; 

- Команду Тростинського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад» Київської 

області; 

- Команду Новотроянівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей – дошкільний навчальний заклад» 

Болградського району Одеської області; 

- Команду Веренчанської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І. Вільде Заставнівського району 

Чернівецької області 

 

Номінація «Заклади позашкільної освіти: 

За зайняте І місце: 

- Команду навчально-виховного аграрного комплексу «Юний господар» 

Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області ; 

За зайняте ІІ місце: 

- трудовий загін «Світанок» КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради; 

- Трудове об’єднання «Органік» Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.   

За зайняте  ІІІ місце: 

- команду Полтавського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- команду комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

- команду комунального позашкільного навчального закладу «РайСЮН» 

Покровської райради Донецької  області; 

- команду комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

 

За участь у виставці-презентації «Щедрість рідної землі»: 

- Команду Вільховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

Федора Степановича Бацури Хмельницької області; 

- Команду комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів». 

 

2. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді переможців та призерів конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів: 

Секція «Рослинництво» 



За зайняте І місце: 

- Тарасенко Вікторію, ученицю 11 класу Мелітопольського навчально-

виховного комплексу № 16, вихованку гуртка «Агрономія» МАН учнівської 

молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області. 38б.; 

- Мартинюка Владислава, учня 11 класу Краснопільської СЗШ І-ІІІ ст. 

Гайсинського району Вінницької області. 37 б.. 

За зайняте ІІ місце: 

- Сулік Дар’ю, ученицю 9 класу Майської філії І-ІІ ступенів комунального 

опорного закладу «Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Зайцівської 

сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області. 34 б. 

За зайняте ІІІ місце: 

- Ілинича Назарія, учня 6 класу Тростинського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня - дошкільний навчальний 

заклад», вихованець КЗ Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» 31б.; 

- Огаренко Анну, вихованку гуртка «Юні квітникарі» КЗ «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 31б.;  

- Неселевську Інну, ученицю 11класу Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2., 

вихованка навчально-виховного аграрного комплексу «Юний господар» 

Ямпільської райСЮН Сумської області. 31 б. 

 

Секція «Овочівництво»: 

За зайняте І місце: 

- Тищук Яну, ученицю 9 класу Тернопільської ЗОШ № 13 ім. Андрія Юркевича, 

вихованку гуртка «Юні рослинники» Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 38б.; 

За зайняте ІІ місце: 

- Смалюгу Інну, ученицю 9 класу Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської 

районної ради Івано-Франківської області. 35 б.; 

- Бандеберю Софію, ученицю 10 класу Розсошенської гімназії Полтавської 

районної ради, вихованка Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 35 б.; 

- Мартинчук Анну, члена трудового загону «Світанок» КЗ «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної  ради, ученицю 7 класу Колоденської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Рівненського району Рівненської області. 35 б; 

За зайняте ІІІ місце: 

- Скібінську Анастасію, члена трудового аграрного об’єднання «Юність» ЗОШ 

І-ІІІ ст. ім. В.К.Липинського с. Затурці Локачинського р-ну Волинської області. 

33 б.; 

- Ніколаєва Петра, учня 11 класу Новотроянівського НВК «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - ліцей – дошкільний навчальний заклад» Болградського 

району Одеської області. 31 б.; 



- Одарченко Інну, ученицю 10 класу опорного навчального закладу 

«Новозбурівська школа № 1» Голопристанської районної ради Херсонської 

області. 33 б.; 

- Сандул Олену, ученицю 10-А класу Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 21, 

вихованка гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» КЗ «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів». 33 б.; 

- Пукавку Анастасію, ученицю 9 класу Малокучурівського НВК Заставнівського 

р-ну Чернівецької області. 33б. ; 

 

Секція «Садівництво»: 

За зайняте ІІ місце: 

- Якимчук Тетяну, ученицю 9 класу Ягнятинської ЗОШ І-ІІІ ст. Ружинського 

району Житомирської області 34 б. 

 

Секція «Тваринництво»: 

За зайняте ІІ місце: 

- Галаш Людмилу, ученицю 10 класу Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ф.С. Бацури 

Хмельницької області. 34 б.; 

За зайняте ІІІ місце: 

- Терещук Ліану, вихованку гуртка «Основи біології» КПНЗ «РайСЮН» 

Покровської райради, ученицю 10 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Донецької 

області. 31 б. 

 

3. Нагородити Дипломом Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді команди переможців та призерів ІІ етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об'єднань: 

Дипломом Гран-прі: 

- Команду Краснопільської СЗШ І-ІІІ ст. Гайсинського району Вінницької 

області (Мартинюк Владислав, Гурмач Анастасія, Коломієць Анна) 94 б. 

 

Номінація «Заклади загальної середньої освіти»: 

Дипломом І ступеня: 

- Команду Жукотинської ЗОШ І-ІІ ступенів Коломийської районної ради Івано-

Франківської області (склад команди: Смалюга Інна, Брушньовська Анна) 92 б. 

Дипломом ІІ ступеня: 

- Трудове аграрне об’єднання «Юність» ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.К. Липинського 

с. Затурці Локачинського р-ну Волинської області (склад команди: Скібінська 

Анастасія, Бощук Юлія, Шахраюк Антон) 85 б. 

- Команду Новозбур’ївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Голопристанської районної ради 

Херсонської області (склад команди: Єременко Олександр, Іваніцький Павло, 

Одарченко Інна) 86 б. 



- Командау Веренчанської ЗОШ  І-ІІІ ст. ім. І. Вільде Заставнівського району 

Чернівецької області (склад команди: Кривак Ангеліна, Васкан Наталія, Пукавка 

Анастасія) 84 б. 

Дипломом ІІІ ступеня: 

- Команду Майської філії І-ІІ ступенів комунального опорного закладу 

«Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Зайцівської сільської ради 

Синельниківського району Дніпропетровської області (склад команди: Варахоба 

Христина, Сулік Дар’я, Тернова Ксенія) 82 б. 

- Команду Ягнятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської 

області (склад команди: Сиротенко Діана, Якимчук Тетяна, Дятел Ірина) 82 б. 

- Команду Тростинського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступеня-дошкільний навчальний заклад» Київської області (склад 

команди: Карачун Юрій, Мисько Аня, Ілинич Назарій) 82 б. 

- Команду Новотроянівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний навчальний заклад» Болградського 

району Одеської області (Деревенков Андрій, Карабецький Роман, Ніколаєв 

Петро, Константинов Іван) 81 б. 

- Команда Вільховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Федора 

Степановича Бацури Хмельницької області (склад команди: Петраш Анна, 

Галаш Людмила, Шевчук Катерина) 80 б. 

 

Номінація «Заклади позашкільної освіти»: 

Дипломом І ступеня: 

- трудовий загін «Світанок» КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради (склад команди: Мартинчук Анна, Олексійчук Аліна, Ковальчук 

Дарина). 92 б. 

Дипломом ІІ ступеня 

- Команда навчально-виховного аграрного комплексу «Юний господар» 

Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області (склад 

команди: Неселевська Інна, Косенко Ілона, Ткаченко Яна). 87 б. 

- Трудове об’єднання «Органік» Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (склад команди: Попівчак 

Вероніка, Тищук Яна, Медвецька Анна). 89 б. 

Дипломом ІІІ ступеня 

- Команда комунального позашкільного навчального закладу «Районна станція 

юних натуралістів» Покровської райради Донецької області (склад команди: 

Токаревич Валерія, Заярна Олена, Терещук Ліана). 81 б. 

- Команда комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради (склад 

команди: Тарасенко Вікторія, Толпеко Олександра, Коробська Анна).83 б.  

- Команда комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (склад команди: Огаренко Анна, 



Гафтоник Анастасія).78 б. 

- Команда Полтавського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(склад команди: Пугачова Катерина, Бандеберя Софія, Лаврик Дар’я). 83 б.  

- Команда комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» (Сандул Олена, Пінчук Анна). 79 б. 

 

4. За рішенням оргкомітету Зльоту видати сертифікат Комунальному 

закладу Львівської обласної ради «Львівському обласному центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» на право проведення у 2019 

році ХІІІ Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових 

аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

 

5. Видати сертифікати педагогічним працівникам-учасникам 

педагогічних читань «Компетентнісний підхід в роботі учнівських 

аграрних об’єднань та їх роль у допрофесійній орієнтації школярів» в 

рамках Зльоту: 

- Жовтоножук Любові Яківні, методисту Вінницької обласної станції юних 

натуралістів; 

- Сидорчук Катерині Яківні, директору Краснопільської СЗШ І-ІІІ ст. 

Гайсинського району Вінницької області 

- Микитенко Надії Василівна, заступнику директора з виховної роботи 

Краснопільської СЗШ І-ІІІ ст. Гайсинського району Вінницької області;  

- Котик Мирославі Євгеніївні, заввіділом Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру; 

- Ляшук Наталії Володимирівні, керівнику трудового об’єднання 

«Юність», вчителю ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.К. Липинського с. Затурці 

Локачинського р-ну Волинської області; 

- Ніколенку Сергію Петровичу, вчителю біології Майської філії 

І-ІІ ступенів комунального опорного закладу «Кислянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Зайцівської сільської ради 

Синельниківського району Дніпропетровської області; 

- Красновій Аллі Григорівні, вчителю Майської філії І-ІІ ступенів 

комунального опорного закладу «Кислянська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст.» Зайцівської сільської ради Синельниківського району 

Дніпропетровської області; 

- Рикуновій Наталії Сергіївні, директору КПНЗ «РайСЮН» Покровської 

райради; 

- Ставрієцькій Олені Володимирівні, керівнику гуртків КПНЗ «РайСЮН» 

Покровської райради Донецької  області ; 

- Чехун Ользі Леонідівні, вчителю Ягнятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської області; 

- Бойчук Світлані Миколаївні, вчителю біології Жукотинської ЗОШ 



І-ІІ ступенів Коломийської районної ради Івано-Франківської області; 

- Йосипенко Ларисі Михайлівні, методисту методичного центру 

управління освіти молоді та спорту Коломийської  райдержадміністрації; 

- Тітяковій Зої Григорівні, керівнику гуртків КЗ «Запорізький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ЗОР 

- Закутаєвій Ніні Олександрівні, методисту Кіровоградського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- Краснікову Костянтину Петровичу, керівнику гуртка «Юний рослинник» 

комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини»; 

- Ніколаєву Василю Петровичу, заступнику директора з виховної роботи, 

керівнику учнівської виробничої бригади «Трудівник» Новотроянівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

ліцей – дошкільний навчальний заклад» Болградського району Одеської 

області; 

- Пугачовій Ірині Ярославівні, керівнику гуртка «Юні рослинники» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

- Власик Аллі Миколаївні, завідувачу відділу біології та сільського 

господарства комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради 

- Адаменко Катерині Юріївні, керівнику клубу «Аграрник» Ямпільської 

районної станції юних натуралістів Сумської області; 

- Мерцалову Сергію Івановичу, директору Ямпільської районної станції 

юних натуралістів Сумської області; 

- Черторижському Олександру Віталійовичу, керівник гуртків Ямпільської 

районної станції юних натуралістів Сумської області; 

- Колодій Любові Володимирівні, керівнику гуртка «Юні овочівники» 

КЗ «Центр позашкільної освіти», вчителю опорного навчального закладу 

«Новозбурівська школа № 1» Голопристанської районної ради 

Херсонської області;  

- Смаровоз Олені Василівні, заступнику директора з НВР Вільховецької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ф.С.Бацури Новоушицького району Хмельницької 

області; 

- Бицько Тетяні Миколаївні, методисту комунального закладу 

«Чернігівська станція юних натуралістів»; 

- Кривак Наталії Георгіївні, вчителю біології  Веренчанської ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. І. Вільде Заставнівського району Чернівецької області; 

- Герцу Івану Івановичу, директору Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- Кухарській Тетяні Анатоліївні, заступнику директора з навчальної роботи 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 



учнівської молоді; 

- Сворінь Надії Володимирівні, заступнику директора з виховної роботи 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

- Федун Галині Романівні, Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- Каменярській Лілії Ростиславівні, завідувачу методичного відділу 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

- Сидій Уляні Ярославівні, керівнику гуртків Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- Шум’як Наталії Романівні, керівнику гуртків Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

 

6. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за підготовку та 

проведення Зльоту: 

- Хомі Ользі Зіновіївні, начальнику управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації; 

- Зварич Ганні Володимирівні, заступнику начальнику управління освіти і 

науки Тернопільської обласної державної адміністрації; 

- Викладацькому складу хіміко-біологічного факультету Тернопільського 

Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

- Тернопільському обласному центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді  (директор Герц І.І.). 

 

7. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України висловлює подяку 

начальникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних 

державних адміністрацій, керівництву закладів позашкільної та загальної 

середньої освіти за здійснення організаційних заходів щодо забезпечення 

участі делегацій у ІІ етапі  Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих 

бригад, трудових аграрних об’єднань. 
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