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Від 26.06.2019 р. №  99

На № _______ від ___________

Директорам 
обласних центрів еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 
(станцій юних натуралістів) 

Про проведення Всеукраїнського зльоту 
учнівський виробничих бригад , трудових 
аграрних об’єднань закладів загальної середньої
та позашкільної освіти

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), наказ Міністерства освіти і науки України від
21.11.2018 р.  №  1292,  у  Львівській  області Національним  еколого-
натуралістичним центром  учнівської молоді  спільно з комунальним закладом
Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної
творчості  учнівської молоді» з  07 до 09 жовтня 2019 року  буде  проведено ІІ
етап  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  виробничих  бригад,  трудових
аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти (далі –
Зліт) (Положення про Зліт – http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/uvb.pdf).

До  участі  у  заході  запрошуються  команди  учнівських  виробничих
бригад,  трудових  аграрних  об’єднань  закладів  загальної  середньої  та
позашкільної освіти України, переможці І етапу, у складі 4 осіб: 3 учні (віком
11-16 років) та 1 керівник.

Заявки  (форма  додається)  надіслати  до  16  вересня  2019  року на
електронну адресу:   lodenc  @  ukr  .  net   (з поміткою «Заявка УВБ»).

В  рамках  заходу  планується:  відкритий захист  науково-дослідницьких
робіт у секціях «Рослинництво», «Овочівництво», «Садівництво»  (до 7 хв.),
виставка-презентація  «Щедрість  рідної  землі»  та  відкритий  творчий  звіт
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань школярів  (до 7
хв.). Виставкова площа для кожної команди до 2 м. кв.

У  рамках  Зльоту  відбудуться  педагогічні  читання  для  керівників
делегацій  «Формування підприємницької  компетентності  школярів  в  умовах
закладів загальної середньої та позашкільної освіти». 

Планується  видання  збірника  статей  педагогів  та  тез  науково-
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дослідницьких  робіт  школярів  за  напрямами  «Рослинництво»,
«Овочівництво»,  «Садівництво».  Статті  та  тези  в  електронному  вигляді
надсилати до 10 вересня 2019 року на  електронну адресу:  lodenc  @  ukr  .  net з
помітками «Стаття» і «Тези». Вимоги до матеріалів: шрифт Times New Roman,
розмір 14, інтервал 1,5; поля: зліва – 30 мм, праворуч – 15 мм, знизу і зверху –
20 мм (обсяг статей педагогів – до 5 друкованих сторінок, обсяг тез – до 2
друкованих сторінок). 

Заїзд та реєстрація учасників Зльоту 07 жовтня 2019 року до 11.00 год. за
адресою:  м.  Львів,  вул.  Івана  Пулюя,  36-38, хостел  «Перлина»  Львівського
професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу.

Проїзд від залізничного вокзалу автобусами № 10 та № 32 до зупинки
«Клуб «Науковий»», від автовокзалу – автобусами № 10 та № 25 до зупинки
«Клуб «Науковий».

Від’їзд  –  09  жовтня  2019  року  після  15.00  год.  Керівників  делегацій
просимо  завчасно  придбати  квитки  на  зворотній  шлях.  Витрати  на
відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.

Кожній  делегації  необхідно  мати  наказ  обласного  управління
(департаменту) освіти і  науки облдержадміністрації  зі  списком учасників та
покладанням відповідальності  за  здоров’я і  життя дітей під час проведення
заходу на керівника делегації.

Для  участі  у  Зльоті  учасникам  необхідно  мати  медичні  довідки  про
відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

Орієнтовані витрати на  одного  учасника  заходу  на  добу:  проживання –
300,00 грн.;  харчування – 170,00 грн. Орієнтовна програма Зльоту додається.

Для організації зустрічі учасників Зльоту просимо до  23 вересня 2019
року повідомити про вид транспорту, час прибуття до м. Львів та час від’їзду.

Координатори  заходу:  у  м. Київ  –  Пінчук  Микола  Олександрович,
завідувач  аграрним  напрямом   НЕНЦ  -  (044)  430-04-91,  096-0464695;  у
м. Львів  -  Кульчицька  Ольга  Іванівна,  в.о.директора  КЗ  ЛОР  «Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» – (032)
276-46-07;  0984418877,  0630413780;  Кошіль  Марія  Іванівна,  заступник
директора  з  навчально-методичної  роботи  КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  -  0671806654,
0669224991; Бойко Леся Федорівна – завідувач методичного відділу КЗ ЛОР
«Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» – 0678551436, 0931331524.

 

В.о.директора                                                           О.І.Кульчицька
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Орієнтовна програма
проведення ІІ етапу 

Всеукраїнського зльоту трудових аграрних об’єднань

Термін проведення: 07-09 жовтня 2019 року  м. Львів

Час Захід
07 жовтня, понеділок

До 11.00 Заїзд, реєстрація учасників, поселення
11.00 – 13.00 Екскурсія в зоологічний музей біологічного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка
13.00 – 13.30 Обід 
14.00 – 15.00 Відкриття Зльоту:

- вітальне слово:
Представника Львівської облдержадміністрації;
Представника Львівської  обласної ради;
Директорки департаменту освіти і науки Львівської 
облдержадміністрації;
Представника НЕНЦ

15.00 – 18.00 Відкритий захист науково-дослідницьких робіт у секціях 
«Рослинництво», «Овочівництво», «Садівництво»

15.00 – 17.00 Педагогічні читання «Формування підприємницької 
компетентності в умовах закладу позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного напряму».

18.30 - 19.00 Вечеря
19.30 - 21.00 Розважальна програма. 

08 жовтня, вівторок
8.00 - 8.30 Сніданок
8.30-10.00 Оформлення виставки-презентації «Щедрість рідної землі».
10.00 - 13.00 Презентація виставки «Щедрість рідної землі» та відкритий 

творчий звіт членів учнівських виробничих бригад, 
трудових аграрних об’єднань школярів

13.00 - 13.30 Обід
13.30 - 14.00 Переїзд до Львівського національного аграрного 

університету.
14.00 - 16.00 Зустріч з провідними науковцями ЛНАУ та Західного 

регіону України, екскурсія Навчально-науковим дослідним 
центром ЛНАУ.

16.00 – 16.40 Переїзд до фермерського господарства «Західний равлик»  
(с. Солонка).

16.40 - 18.00 Екскурсія фермерським господарством.
18.00 - 18.30 Переїзд до м. Львів
18.30 - 19.00 Вечеря
19.00 - 21.00 Екскурсія «Вулицями вечірнього Львова»



09 жовтня, середа
8.30 - 9.00 Сніданок
10.00 - 12.00 Урочисте закриття ІІ етапу Всеукраїнського зльоту трудових 

аграрних об’єднань
12.00 -  12.45 Обід
13.00 - 14.00 Екскурсія Львівським міським дитячим еколого-

натуралістичним центром.
14.00 - 15.00 Екскурсія навчально-освітньою виставкою «Планета ЗОО» 

КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді». 

Після 15.00 Від’їзд учасників заходу



Заявка
на участь у Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих

бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів

(назва закладу освіти, область)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:

№ 
з/п

ПІБ
 (повністю)

Дата
народж.
(число,

місяць, рік)

Клас, школа, 
гурток

Домашня адреса Дозвіл
лікаря

1.
2.
3.

Керівник 
делегації:______________________________________________________
                                                                                       (повністю)

Посада керівника  
______________________________________________________

Контактний телефон, електронна адреса керівника 
___________________________

Необхідні засоби для презентації: 
_________________________________________

Захист науково-дослідницької 
роботи:______________________________________________________________

  (ПІБ учасника)
 ____________________________________________________________________

Напрям 

(секція):___________________________________________________________

Тема:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Керівник установи 

М.П.
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