
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
   05.09.      2018 м. Дніпро №   479     /0/212-18 

 
Про підсумки проведення  
І обласного (відбіркового ) етапу  
Всеукраїнського зльоту  учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних  
об’єднань закладів загальної середньої  
та позашкільної освіти 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 01 серпня 2018 року №440/0/212-18 “Про проведення І обласного 
(відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, 
трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти” та за підсумками проведення заходу 

 
НАКАЗУЮ: 
  

1.Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 
рад та об’єднаних територіальних громад (за згодою) ознайомитись з 
інформаційною довідкою про підсумки проведення І обласного (відбіркового) 
етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових 
аграрних   об’єднань   закладів   загальної   середньої  та  позашкільної   освіти  
(далі - Зліт), що додається. 
 2. Затвердити списки переможців та активних учасників заходу, що 
додаються. 

3. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо нагородження грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації переможців та активних 
учасників Зльоту.  
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4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г. 
 
 
Виконуючий обов’язки                                                            А.Л. ДЕМУРА 
директора  департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації      

 
 

 



Додаток 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
від  05.09. 2018  № 479 /0/212-18 
 
 

Інформаційна довідка 
про підсумки проведення І обласного (відбіркового) етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, 
трудових аграрних об’єднань 

 
З метою активізації роботи учнівської молоді на навчально-дослідних 

земельних ділянках, визначення рівня практичної підготовки учнів в галузі 
сільського господарства, залучення учнів середньої та старшої ланки закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти до роботи в трудових аграрних 
об’єднаннях, проведення експериментальної, дослідницької роботи з 
рослинництва, овочівництва, садівництва в серпні поточного року комунальний 
заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) проводив І обласний (відбірковий) етап 
Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань. 

Участь у відбірковому етапі взяли 12 учнівських виробничих бригад (далі 
– УВБ) та трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти з: Верхньодніпровського, Дніпровського, Межівського, 
Магдалинівського, Павлоградського, Синельниківського, Томаківського 
районів.  

Аграрно-трудові об’єднання, УВБ організують свою роботу на шкільних 
навчально-дослідницьких земельних ділянках, приватних підприємствах, 
фермерських господарствах. 

Журі конкурсу оцінювало роботи учасників за критеріями: 
- повнота розкриття роботи УВБ, трудового аграрного об’єднання (до 10 

балів);- 
- науковий підхід до ведення дослідження (до 10 балів); 
- практичне значення роботи (до 10 балів); 

Виходячи зі специфіки природних умов степової зони, учнівські трудові 
аграрні об’єднання в основному займаються овочівництвом, садівництвом та 
рослинництвом. Під час роботи діти отримують економічні та екологічні 
знання, навички з агротехніки вирощування культур, знайомляться з новими 
технологіями у сільському господарстві, вчаться використовувати їх на 
практиці. Трудове навчання і виховання в закладах освіти створює умови для 
успішного вирішення завдань професійної орієнтації учнів, деяких питань 
матеріального забезпечення життєдіяльності шкіл, наближення молоді до 
сільськогосподарського виробництва.  

Крім професійних навичок, учні ще набувають досвід проведення 
польових досліджень. Журі відмітило, що за останні роки підвищився рівень 
науковості дослідницьких робіт. Учнівська молодь працює за завданням вчених 
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закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, впроваджує в практику 
нові сорти польових, овочевих, плодово-ягідних культур, використовує 
перспективні засоби обробки рослин. 

У системі трудового виховання широко використовуються землеробські 
традиції українського народу: обряди, свята, звичаї. В багатьох закладах освіти 
проводяться масові заходи за сільськогосподарським напрямком, до участі в 
яких запрошуються фермери, агрономи, механізатори, пекарі. 

Заслуговує на увагу робота в 2017 – 2018 навчальному році комунального 
закладу освіти “Майська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Зайцівської 
сільської ради Синельниківського району, де багато років працює учнівська 
виробнича бригада “Світанок”. Викладачі школи тісно співпрацюють з ПрАТ 
“Агро-Союз”, проводять дослідницьку роботу з рослинництва, тваринництва, 
страусівництва з використанням прогресивних технологій. В закладі працюють 
профільні міні школи, де учні вивчають практично і теоретично курси з 
молочного тваринництва, страусівництва, сучасного свинарства, економіки та 
механізації.  

В Дніпровському районі на сьогодні працюють 12 учнівських виробничих 
об’єднань, до роботи в яких залучено 320 учнів. Діти працюють на навчально-
дослідних земельних ділянках комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”, шкіл, 
родинних господарств, приватних підприємств. 

Педагогічний колектив та учні комунального закладу “Горянівськький 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради тісно співпрацює з 
фермерським родинним господарством Самохатніх. З ранньої весни члени УВБ 
“Урожай” працюють в теплицях: висівають насіння овочевих культур, потім 
займаються пікіровкою розсади. В полі учні разом з спеціалістами господарства 
висіють насіння овочевих культур, висаджують розсаду, проводять агротехнічні 
заходи та фенологічні спостереження. 

Завдяки плідній співпраці з господарством учнями проведено дослідницькі 
роботи за темами: “Технологія вирощування селери на краплинному зрошенні”, 
“Сортовивчення ранніх сортів томатів”, “Конвеєрне вирощування цибулі на 
зелень”.  

На базі комунального закладу “Заплавська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Магдалинівського району працює УВБ “Хлібодар”, яка багато років 
співпрацює з місцевою агрофірмою “Лідія”. В цьому році за завданням 
спеціалістів цього господарства учні вивчали гібриди кукурудзи вітчизняної та 
зарубіжної селекції. 

Багато років працюють трудові аграрні об’єднання у комунальних   
закладах освіти: “Володимирівська філія Томаківсього навчально-виховного 
комплексу “загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів  -  дошкільний навчальний 
заклад” № 1” відділу освіти Томаківської об’єднаної територіальної громади, 
"Навчально-виховний комплекс “Межівська загальноосвітня школа І-ІІ 
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ступенів - аграрний ліцей-інтернат” Межівської селищної ради, 
“Володимирівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ” Межівського 
району та в інших закладах, де зі знанням своєї справи вчителі біології 
організовують роботу на навчально-дослідних земельних ділянках, 
співпрацюють з приватними підприємствами. 

 
 
 

Завідувач сектору позашкільної     К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 
освіти та виховної роботи 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  05.09.  2018  №  479  /0/212-18 

 
Список переможців 

І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 

 
 
№ 
з/п Учасник Кількість 

балів Місце 

1. Комунальний заклад освіти “Майська середня 
загальноосвітня школа” Зайцівської сільської ради 
Синельниківського району 
 

30 І 

2. Комунальний заклад “Горянівська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради 
 

26 ІІ 

3. Комунальний заклад “Володимирівська філія Томаківсього 
навчально-виховного  комплексу “загальноосвітня школа      
І – ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад № 1” 
відділу освіти Томаківської об’єднаної територіальної 
громади 
 

26 ІІ 

4. Районний комунальний заклад освіти “Володимирівська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівського 
району 
 

24 ІІ 

5. Комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс 
“Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - аграрний 
ліцей-інтернат” Межівської селищної ради 
 

23 ІІІ 

6. Комунальний заклад “Заплавська загальноосвітня школа І -
ІІІ ступенів” Магдалинівського району 
 

22 ІІІ 

7. Комунальний  заклад  “Чумаківська загальноосвітня школа   
І-ІІІ ступенів” Томаківської селищної ради 
 

21 ІІІ 

 
 
Завідувач сектору  
позашкільної освіти та виховної роботи    К. Є. ФЕДОРЧЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  05.09. 2018   № 479 /0/212-18 

 
Список активних учасників 

І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 

 
№ 
з/п Учасник Кількість 

балів 
1. Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради 
 

20 

2. Комунальний заклад “В'язівоцька загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів” Вербківської селищної ради 
 

20 

3. Комунальний заклад “Новомиколаївська середня загальноосвітня 
школа №1 І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної ради 
 

19 

4. Комунальний заклад “Українська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Апостолівської міської ради Апостолівського району 
 

19 

5. Комунальний заклад “Водянська середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної ради 
 

18 

 
 
 
Завідувач сектору  
позашкільної освіти та виховної роботи    К. Є. ФЕДОРЧЕНКО 


