
 

 

Міністерство освіти і науки України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

«28» жовтня 2020 р.                                                                                                                                 № 224 

 
Директорам закладів позашкільної освіти 

Директорам закладів загальної середньої освіти 

 

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського зльоту 

учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань закладів загальної середньої і 

позашкільної освіти у 2020 році 

 

В рамках відзначення 95-річчя юннатівського руху в Україні та заснування 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

28.11.2019 № 1498 Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 

основними напрямками позашкільної освіти) 2-3 грудня 2020 року буде проводитись 

ІІ етап Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

Враховуючи ситуацію з епідеміологічним станом Оргкомітет з підготовки і 

проведення Зльоту прийняв рішення провести ІІ етап Зльоту у дистанційному 

форматі. 

2 грудня 2020 року о 10.00 розпочнеться захист науково-дослідницьких робіт 

у секціях «Рослинництво», «Овочівництво», «Садівництво» (до 10 хв.).  

3 грудня 2020 року о 10.00 розпочнеться презентація виставки «Щедрість 

рідної землі» та відкритого творчого звіту членів учнівських виробничих бригад, 

трудових аграрних об’єднань школярів (до 10 хв.). 

Про деталі під’єднання учасники будуть інформуватимуться окремим листом 

після проходження реєстрації. 

До участі в заході запрошуються команди кращих учнівських виробничих 

бригад, трудових аграрних об'єднань, переможці І етапу Зльоту. До складу команди 

входять 4 особи: 3 учні та 1 керівник. 

Заявки на участь у зльоті необхідно подати до 25 листопада 2020 року на 

електронну адресу:pinchuk@nenc.gov.ua. 

Координатор заходу – Пінчук Микола Олександрович, тел – 0960464695. 

 

 

З повагою  

 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук,        

професор                                                                                     В.В. Вербицький 
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Заявка 

на участь у ІІ етапі Всеукраїнського зльоту учнівських 

виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва закладу, область) 

 

№ 

з/п 

ПІБ Дата 

народж. 

(число, 

місяць, 

рік) 

Клас, школа, гурток 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Керівник делегації:_________________________________________________ 

посада_________________________________________________________ 
 

Контактний телефон, електронна адреса керівника_______________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Захист науково-дослідницької роботи:_________________________________ 
                                                                  (ПІБ учасника) 

__________________________________________________________________ 

Напрям (секція):____________________________________________________ 

Тема:________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Керівник установи  
 


