
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

24.11.2020 Харків № 131 
 

Про підсумки проведення 

обласного етапу 

Всеукраїнського зльоту 

учнівських 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 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 № 1489, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, 

ураховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020  

№ 6/1302-20 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 

виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти», з метою підвищення рівня трудового виховання 

учнівської молоді та ефективної науково-дослідної роботи на шкільних 

навчально-дослідних земельних ділянках, у період із 06 по 17 листопада 2020 

року було проведено І обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських 

виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти (далі – Зліт). 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

н а к а з у ю:  

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців І обласного етапу Зльоту (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ переможців І обласного етапу Зльоту грамотою 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

3. ВИЗНАЧИТИ учасників І обласного етапу Зльоту, які брали активну 

участь в обласному етапі заходу (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ активних учасників І обласного етапу Зльоту грамотою 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» за активну участь у заході. 

5. Довести інформацію про результати проведення І обласного етапу 

Зльоту до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

Харківської області (додаток 3). 
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6. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

З наказом ознайомлені:   

Курукіна Т.І. 
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Додаток 1  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 24.11.2020 № 131 
 

Список переможців 
І обласного етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, 
трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти  
 

ЖУРАВЛЬОВА Вікторія, 
ЛАСКА Даніїл, 
ПУСТИРЬОВА Поліна,  
ФУРСОВА Олена 

-  учні Комунального закладу «Утківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Мереф’янської міської ради Харківської 

області (керівник – ХРУСЛОВА О.П.); 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 2  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 2411.2020  № 131 

 

Список активних учасників 
І обласного етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, 
трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти  
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1.  Учнівська виробнича 

бригада «Росток»: 

МАСЛЮК Кароліна 

БІЛОРОВСЬКА Анна, 13  

 

Первомайський будинок 

дитячої та юнацької 

творчості Первомайської 

міської ради Харківської 

області 

ОПІКУН К.В. 

2. Учнівська виробнича 

бригада 

Ізюмська загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів № 5 

Ізюмської міської ради 

Харківської області  

ПЕРЕВЕЗЄВА Н.Д. 

 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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Додаток 3  

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 24.11.2020 № 131 
 

 

Інформація  

про результати проведення І етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських 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 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 № 1486, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, 

ураховуючи лист Міністерства освіти і науки від 02.11.2020 №6/1302-20 «Про  

проведення ІІ етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, 

трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти», з метою підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді та 

ефективності навчальної й науково-дослідної роботи на шкільних навчально-

дослідних земельних ділянках у період із 06 по 17 листопада 2020 року було 

проведено І обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих 

бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти (заочно-дистанційно). 

У І етапі Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, 

трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти» взяли участь учнівські виробничі бригади Комунального закладу 

«Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Мереф’янської міської ради 

Харківської області (керівник – ХРУСЛОВА О.П.); Первомайського будинку 

дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області 

(керівник – ОПІКУН К.В.; Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 

Ізюмської міської ради Харківської області (керівник –ПЕРЕВЕЗЄВА Н.Д.). 

Відповідно до рішення журі переможцем І обласного етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти визнано команду 

Комунального закладу «Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Мереф’янської міської ради Харківської області. 

З метою участі команди-переможниці у ІІ етапі Всеукраїнського зльоту 

учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти до оргкомітету Всеукраїнського етапу 

направлена заявка (лист КЗ «ХОПДЮТ» від 24 листопада 2020 року № 378). 
Разом з тим, журі акцентувало увагу, що лише три учнівські виробничі 

бригади взяли участь у І етапі Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих 
бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти. Із метою якісної організації та проведення заходу, 
підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді та ефективної 



 6 

науково-дослідної роботи на шкільних навчально-дослідних земельних 
ділянках у 2021 році необхідно консолідувати зусилля закладів позашкільної 
освіти та загальної середньої освіти районів (міст) області, об’єднаних 
територіальних громад із сільськогосподарськими господарствами, науковими 
співробітниками науково-дослідних установ. 

 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 
 


