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НАКАЗ
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Про підбиття підсумків
Всеукраїнського конкурсу
навчально-дослідних
земельних ділянок у 2019 р.

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  
від  21.11.2018  року  №1292  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на
2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), Національний еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  провів  Всеукраїнський  конкурс
навчально-дослідних земельних ділянок (НДЗД).

Конкурс  проводився  з  метою  розвитку  мережі  учнівських  НДЗД  у
закладах загальної середньої та позашкільної освіти, підвищення ефективності
та  якості  дослідної  роботи,  задоволення  потреб  учнів  у  професійному
самовизначенні, залученні їх до практичної діяльності.

У конкурсі брали участь представники з різних регіонів України. 
Робота на НДЗД в закладах загальної середньої та  позашкільної освіти

була спрямована на вивчення агротехніки вирощування сільськогосподарських
культур, набуття умінь і  навичок вирощування овочевих,  польових, квітково-
декоративних рослин та вирощування екологічно чистої продукції для шкільних
їдалень.

Провідна  роль  у  роботі  учнівських  НДЗД  належить
сільськогосподарському  дослідництву. Учні  активно  брали  участь  у  науково-
дослідній  роботі,  а  саме  розробляли  схеми  дослідів,  проводили  фенологічні
спостереження за сільськогосподарськими культурами, оформляли дослідницькі
роботи. Були розроблені та видані методичні матеріали, проводилися семінари-
практикуми,  консультації  та  інші  дії,  які  сприяли  підвищенню  ефективності
роботи на навчально-дослідних земельних ділянках.

Подані на конкурс матеріали оцінювалися за наступними критеріями:
1. рівень організації роботи учнів на навчально-дослідній земельній ділянці;
2. оригінальність проекту розвитку НДЗД;
3. наукова і методична досконалість представлених матеріалів дослідницького
спрямування;
4. наявність колекційного фонду;
5.  можливість  впровадження  результатів  дослідів  у  практику
сільськогосподарського виробництва;
6.  обізнаність  і  володіння  сучасними  екологічно  безпечними  технологіями
вирощування сільськогосподарських культур;



7. високий рівень культури праці;
8. якість поданих матеріалів.

Відповідно до підсумкового рішення журі конкурсу

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  переможців  конкурсу  дипломами  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України:

І ступеня
1.  Загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  с.  Забороль  Луцького  району
Волинської  області  (Керівник  роботи:  Макогон  Жанна  Зіновіївна,  вчитель
біології) (91 б.);
2. Івано – Франківську міську дитячу екологічну станцію (Керівники роботи:
Левицька Ганна Василівна, Шиян Галина Григорівна) (85 б.);
3.  Вихованців гуртка «Юні орнітологи» Центру розвитку і творчості дітей та
юнацтва,  учнів  8  класу  ОЗНВК  «Колківська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів-ліцей»
Маневицького  району  Волинської  області  (Керівник  роботи:  Світач  Ольга
Василівна, керівник гуртка, вчитель біології) (86 б.);
4.  Колектив  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді (Керівник роботи: Пугачова Ірина Ярославівна, завідувач с/г
відділом) (85 б.);
5.  Вінницьку  обласну  станцію  юних  натуралістів  (Керівник  роботи:  Цибух
Оксана Василівна, завідуюча НДЗД) (85 б.);
6. Шосткинську міську станцію юних натуралістів Шосткинської міської ради
Сумської області (Керівник роботи: Несвітайло Тетяна, завідувач НДЗД) (85 б.);
7. Великописарівську станцію юних натуралістів Великописарівської районної
ради Сумської області (Керівник роботи: Драгун Зоя Петрівна) (80 б.);

ІІ. Нагородити призерів конкурсу дипломами Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України:

ІІ ступеня
1.  Нововолинський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської  області
(Керівник роботи: Височанська Людмила Орестівна) (79 б.);
2. Учнів 10 класу (Кузава Каріна, Мельник Ангеліна) ЗОШ І-ІІІ ступенів          
с.  Топільне  Рожищенського  району  Волинської  області  (Керівник  роботи:
Маркова Наталія Володимирівна, вчитель біології) (79 б.);
3. Вихованців гуртка «Юні аграрії» Жукотинської гімназії Коршівської сільської
ради  Івано-Франківської  області  (Керівник  роботи:  Бойчук  Світлана
Миколаївна, керівник гуртка) (74 б.);
4.  Комунальний  заклад  «Черешенська  спеціалізована  школа-інтернат  І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської
області (Керівник роботи: Навродська Ірина Віталіївна) (74 б.);



5.  «Березнянський  навчально-реабілітаційний  центр»  Чернігівської  обласної
ради  (Керівники  роботи:  Баклажко  Світлана  Григорівна,  Маруха  Сергій
Сергійович ) (73 б.);
6.  Комунальний  заклад  «Борзнянська  спеціалізована  школа-інтернат  І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської
обласної ради (Керівник роботи: Федоренко М.І. завідуючий НДЗД) (72 б.);
7.  Колективу  Миргородського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Полтавської  області  (Керівник  роботи:  Левченко  Руслана
Олександрівна, керівник гуртків) (73 б.);
8. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» КЗ «Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  (Керівник  роботи:
Закутаєва Ніна Олександрівна, керівник гуртка) (73 б.);
9. Колектив Світловодської станції юних натуралістів Кіровоградської області
(71 б.);
10.  Вихованців  гуртків  міської  станції  юних  натуралістів  м.  Миколаєва
(Керівник роботи: Крептюк Ірина Анатоліївна, завідуюча НДЗД) (78 б.);
11. Комунальний позашкільний навчальний  заклад «Станція юних натуралістів
Покровського  району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області
(Керівник роботи: Бурко Світлана Миколаївна, керівник гуртка) (74 б.); 
12.  Учнівський  колектив  спеціалізованої  школи  №2  імені  Д.  Карбишева  з
поглибленим вивченням предметів природничого циклу м.  Києва,  вихованців
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Богородова
Крістіна, Пономаренко Дар’я, Шумник Наталія) (75 б.);
13.  Учнів  7-Б  класу Херсонської  спеціалізованої  школи І-ІІІ  ступенів  №30 з
поглибленим  вивченням  предметів  природничо-математичного  циклу  та
англійської мови Херсонської міської ради (Керівник роботи: Черченко Світлана
Євгенівна, вчитель біології) (70 б.);
14. Вихованців гуртка «Лікарські рослини» комунального закладу Дунаєвецької
міської  ради  «Станція  юних  натуралістів»  Хмельницької  області  (Керівник
роботи: Боднар Ніна Анатоліївна, керівник гуртка ) (72 б.);
15. Збарського Валентина, учня 11 класу Михайловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Красилівського  району  Хмельницької  області  (Керівник  роботи:  Іванченко
Наталія Миколаївна, вчитель біології) (70 б.);
16. Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді  Хмельницької  області  (Керівник  роботи:  Чумак  Ірина  Миколаївна,
завідувач НДЗД) (74 б.);
17.  Навчально-виховний  комплекс  «ДНЗ-ЗОШ  І-ІІ  ступенів»  с.  Кожанка
Оратівського району Вінницької  області  (Керівник роботи:  Мацібора Наталія
Григорівна, завідуюча НДЗД) (79 б.);
18. Учнівський колектив (Коваль Ірина, Систук Валерія) Річицького НВК «ДНЗ
– ЗОШ І-ІІ ступенів» Гощанського району Рівненської області (Керівник роботи:
Поліщук Оксана Дмитрівна, вчитель біології та хімії) (71 б.);
19.  Веремчука  Ігоря,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»  опорного  закладу
«Шпанівський ліцей» Шпанівської сільської ради Рівненської області (Керівник
роботи: Веремчук Інна Володимирівна) (76 б.);
20.  Деленгівську  Дарину, ученицю  7  класу  Дівочківської   загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Черняхівського  району  Житомирської  області  (Керівник
роботи: Колядич О.М., вчитель біології) (70 б.);



ІІІ ступеня
1.  Учнівський  колектив  (Данканич  Михайло,  Вийбер  Максим)  навчально-
виховного  комплексу  «Широківська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –
дошкільний навчальний заклад» Виноградівського району Закарпатської області
(Керівник роботи: Данканич Світлана Федорівна, завідувач НДЗД) (67 б.);
2.  Учнівський колектив  (Дубляк  Михайло,  Загар  Юрій)  навчально-виховного
комплексу «Малокопанська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Виноградівського району
Закарпатської  області  (Керівник  роботи:  Боршош  Оксана  Іванівна,  вчитель
біології) (67 б.);
3. Учнівський колектив (екологічна група «Диметра») Перемозького НВК «ЗНЗ
–  ДНЗ»  І-ІІІ  ступенів  Ніжинського  району  Чернігівської  області  (Керівник
роботи: Шевчун Світлана Іванівна, вчитель біології) (68 б.);
4. Учнівський колектив (Головань Катерина, Чорнодуб Людмила) Дмитрівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Бахмацького району Чернігівської області (Керівник роботи:
Савченко Наталія Миколаївна, вчитель біології та екології) (63 б.);
5.  Бойко  Вікторію,  ученицю  8  класу  Орлівського  НВК  Новгород-Сіверської
районної  ради  Чернігівської  області  (Керівник  роботи:  Бабак  Валентина
Миколаївна) (61 б.);
6.  Учнівський  та  педагогічний  колектив  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Кременчуцької  міської  ради
Полтавської  області  (Керівники  роботи:  Бугайова  Галина  Володимирівна,
Величко Катерина Петрівна) (62 б.);
7.  Колектив  Великокринківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Глобинської
райдержадміністрації  Полтавської  області  (Керівник роботи: Лисак К.Г.)      
(67 б.);
8.  Комунальний  заклад  «Богданівська  опорна  загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів»  Павлоградського  району  Дніпропетровської  області  (Керівник
роботи: Топорова Тетяна Володимирівна, вчитель біології) (64 б.);
9.  Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  комунального  закладу  «Дитячий
екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради  Дніпропетровської  області
(Керівник роботи: Казанцева Валентина Петрівна, керівник гуртка) (69 б.);
10.  Учнів  8  класу  Чумаківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Томаківського  району
Дніпропетровської області (Керівник роботи: Ігнатченко Наталія Василівна) (66
б.);
11.  Колектив комунального закладу «Центр позашкільної освіти м. Самбора»
Львівської області (Керівник роботи: Строгуш Оксана Володимирівна, керівник
гуртка) (60 б.);
12.  Сулимівську  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Жовківського  району  Львівської  області
(Керівник роботи: Процик Оксана Омелянівна, вчитель біології) (62 б.);
13. Вихованців гуртка «Ековарта» Херсонської багатопрофільної гімназії №20
імені  Бориса Лавреньова Херсонської  міської  ради (Керівник роботи:  Ласька
С.С., вчитель біології) (66 б.);
14. Лідерів екологічного руху Малокаховського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Каховського  району  Херсонської  області  (Керівник  роботи:  Юрів  Ірина
Мирославівна) (69 б.);



15. Судилківський ліцей Шепетівського району Хмельницької області (Керівник
роботи: Кузьмінська Катерина Миколаївна, завідувач НДЗД) (63 б.);
16.  Браїлівську  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів  Новоушицького  району
Хмельницької області (Керівник роботи: Дердюк Олена Анатолівна, завідувач
НДЗД) (68 б.);
17.  Старокостянтинівську  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №3  Хмельницької  області
(Керівник роботи: Корольова Тетяна Анатоліївна, завідувач НДЗД) (69 б.);
18.  Колектив  навчально-виховного  комплексу  «ДНЗ-ЗШ  І-ІІ  ступенів»
с. Михайлівка ОНЗ «ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 ім. І. Богуна м. Ямпіль» Вінницької
області  (Керівник  роботи:  Табачнікова  Оксана  Григорівна,  вчитель  біології)  
(68 б.); 
19.  Загальноосвітню школу І-ІІІ  ступенів  с.  Лип’ятин Хмільницького району
Вінницької  області  (Керівник  роботи:  Савчук  Оксана  Євгеніївна,  вчитель
біології та екології) (69 б.);
20. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа
І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  с.  Писарівка»  Калинівського
району  Вінницької  області  (Керівник  роботи:  Брик  Світлана  Анатоліївна,
вчитель біології) (67 б.);
21.  Пастушка  Миколу,  учня  11  класу,  члена  клубу  «Феномен»
Великоомелянського  НВК  «Школа-гімназія»  Рівненської  області  (Керівник
роботи: Ковальчук Ганна Іванівна, вчитель біології) (60 б.);
22.  Учнів  10  класу  Золотолинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Костопільського району Рівненської області (Керівник роботи: Милацька Ірина
Василівна, вчитель біології) (65 б.);
23.  Вихованців  гуртка  «Абетка  природи»  (Соломаха  Іван,  Федірко  Тетяна)
комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого
–  натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  (Керівник  роботи:  Люльченко
М.В.) (66 б.);
24. Учнів 9 класу комунального закладу Сумської обласної ради – Путивльська
спеціалізована мистецька школа – інтернат (Керівник роботи: Цирулік О.М.)  
(64 б.);
25. Лисовську Владиславу, вихованку гуртка «Юні квітникарі» Центру науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  Калуської  міської  ради  Івано-
Франківської  області  (Керівник  роботи:  Стасів  Надія  Зіновіївна,  керівник
гуртка) (68 б);
26.  Андрущак Анастасію,  ученицю 5  класу КЗ НВК № 26 м.  Кам’янського,
вихованку  гуртка  «Студія  екологічного  дизайну»  КЗ  «Дитячий  екологічний
центр» Дніпропетровської області (Керівник роботи: Скуріхіна Олена Петрівна,
керівник гуртка) (65 б.).

ІІІ.  Нагородити  учасників  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України:

1.  Полянецьку  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Уманського  району  Черкаської  області
(Керівник роботи: Чорна Тетяна Олександрівна, вчитель біології) (52 б.);



2. Шкалаберду Богдана, учня 8 класу, Стахорщинської загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  Новгород-Сіверського  району  Чернігівської  області  (Керівник
роботи: Светюха Валентина Миколаївна) (56 б.); 
3.  Учнівський колектив  КЗО «НВК «Межівська  ЗШ І-ІІ  ступенів  -  аграрний
ліцей  -  інтернат»  Межівської  селищної  ради»  Дніпропетровської  області
(Керівник роботи:  Грицай  Людмила Василівна,  вчитель біології  та  екології)  
(53 б.);
4.  Учнівський  колектив  Іванівського  НВК  «ЗНЗ  І-ІІ  ступенів-ДНЗ»
Перемишлянського району Львівської області (Керівник роботи: Марків Н. Є.,
вчитель біології) (59 б.);
5.  Учнівський  колектив  (Кутній  Іларіон,  Матвійчук  Святослав,  Кучерук
Анастасія)  Бистрицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Ружинського
району  Житомирської  області  (Керівники  роботи:  Кучерук  Т.Г.,  Кутня  Г.П.-
вчителі біології) (57 б.);
6.  Учнівський  колектив  (Бондар  Мар’яна,  Степанчук  Валентина)
Великолугівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Курненської сільської
ради  Пулинського  району  Житомирської  області  (Керівник  роботи:  Бондар
Марія, вчитель хімії та біології) (57 б.);
7.  Учениць  9  класу  (Жученко  Ольга,  Хорольська  Даша)  Великобілозерської
ЗОШ І-ІІІ  ступенів №3 Великобілозерської сільської ради Запорізької області
(Керівник роботи: Маловічко Віктор Олексійович, вчитель біології та хімії)   
(58 б.);
8. Дідківську Дар’ю Олегівну, вихованку гуртка «Юний дослідник» ЗЗСО І-ІІІ
ступенів с. Велика Яблунівка Березняківської сільської ради Черкаської області
(Керівник роботи: Дідківська Катерина Олександрівна, керівник гуртка) (50 б.).

ІV.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства  освіти  і  науки  України  висловлює  подяку  начальникам
департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних  державних
адміністрацій,  керівникам закладів  загальної  середньої  та  позашкільної
освіти, завідувачам навчально-дослідних земельних ділянок за здійснення
організаційних  заходів  щодо  проведення  Всеукраїнського  конкурсу
навчально-дослідних земельних ділянок.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


