
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
    05.08.    2019 
 

          м. Дніпро №  427 /0/212-19   

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

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 15 січня 2019 року № 25/0/212-19 “Про затвердження Плану обласних  
та участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах дітей 
та учнівської молоді на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) 
та Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік”, керуючись Положенням 
про Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2012 № 574 та 
зареєстрованим  в  Міністерстві юстиції України від 31.01.2012 за № 868/21180,  
з метою активізації роботи учнівської молоді на навчально-дослідних 
земельних ділянках, визначення рівня практичної підготовки учнів в галузі 
сільського господарства 
 
НАКАЗУЮ: 

 
 1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо проведення І обласного 
(відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, 
трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти (далі – Зліт). 

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі Зльоту, що 
додається. 
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3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад (за згодою) вжити організаційні заходи щодо 
проведення Зльоту та надати до 25 серпня 2019 року звіт про роботу учнівської 
виробничої бригади, трудового аграрного об’єднання та презентацію науково-
дослідницької роботи, яка була проведена юними аграрниками, до КЗО 
“ОЕНЦДУМ”. 
 4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти 
Середню В.Г., контроль залишаю за собою. 

 
 
 

Директор департаменту             О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
освіти і науки облдержадміністрації 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 05.08. 2019  № 427 /0/212-19    

 
Склад організаційного комітету 

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

закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
 
 

СЕРЕДНЯ 
Валентина Григорівна 

начальник управління дошкільної, позашкільної та 
загальної середньої освіти департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації, голова оргкомітету. 
 

Члени організаційного комітету: 
 

ПЕДАН 
Юрій Федорович 

директор комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”;  
 

МАЙБОРОДА 
Інна Олександрівна 

заступник директора з навчальної роботи 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 
 

 

Склад журі 
І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту  

учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

 
КОТЧЕНКО  
Марина Валентинівна 

доцент кафедри рослинництва Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету, 
голова журі (за згодою). 
 

Члени журі 
 

ІВАНУС 
Алла Василівна 

методист з сільськогосподарського напряму роботи 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”; 
 

КРИКУН 
Галина Віталіївна 

керівник гуртка комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”. 
 

 
 
Головний спеціаліст сектору                                                               Ю.В. ПЕТЛЯ 
позашкільної освіти та виховної роботи      


