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

НАКАЗ
м. Київ

«07» квітня 2016 р. № 25

Про підсумки проведення Всеукраїнського
конкурсу-огляду «Дивовижна теплиця»

Згідно з Планом всеукраїнських та міжнародних очно-заочних масових заходів
з учнівською та студентською молоддю Міністерства освіти і науки України у 2015
році  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  було
проведено Всеукраїнський конкурс-огляд «Дивовижна теплиця».

Конкурс проводився з метою сприяння розвитку мережі навчальних теплиць,
навчально-дослідницької  роботи  в  загальноосвітніх,  позашкільних  та  професійно-
технічних  навчальних  закладах  України,  виявлення  та  розповсюдження  кращого
досвіду, нових напрямів  в організації роботи в навчальних теплицях, впровадження й
поширення  ефективних,  ресурсоощадних  й  екологічно  безпечних  технологій  в
навчально-виховному процесі навчальних закладів України, підтримки творчої праці
педагогічних  працівників,  підвищення  їх  майстерності  та  популяризації  творчих
здобутків у галузі дослідництва.

У  конкурсі  брали  участь  представники  17  областей  України.  На  адресу
оргкомітету надіслано конкурсні роботи з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської,
Донецької,  Житомирської,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,  Львівської,
Луганської, Одеської, Полтавської, Рівненської,  Сумської, Харківської, Херсонської,
Хмельницької, Чернігівської областей.

Подані на конкурс матеріали оцінювалися за наступними критеріями:

1. організація навчально-виховної роботи в теплиці;
2. забезпечення  сучасних  екологічно  безпечних  технологій  вирощування
сільськогосподарських культур;
3. наукова та методична досконалість поданих матеріалів;
4. ефективність виробничої діяльності в теплиці;
5. якість поданих матеріалів.

Відповідно до підсумкового рішення журі конкурсу
НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців
Всеукраїнського конкурсу - огляду «Дивовижна теплиця»:
за І місце

1. Комунальний заклад “Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;
2. Комунальний  заклад  “Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді” Херсонської обласної ради;
3. Дитячий  естетико-натуралістичний  центр  «Камелія»  м.  Бровари  Київської
області;
4. Вінницьку обласну станцію юних натуралістів;
5. Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
6. Житомирський екологічний ліцей №24;



7. Івано-Франківську дитячу екологічну станцію.
за ІІ місце

1. Комунальний позашкільний навчальний заклад Білопільської   районної  ради
“Центр дитячої та юнацької творчості” Сумської області;
2. Криворізький  науково-технічний  металургійний  ліцей  №  81  Криворізької
міської ради Дніпропетровської області;
3. Комунальний  заклад  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Дніпропетровського району Дніпропетровської області;
4. Озадівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Бердичівської районної ради
Житомирської області;
5. Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
6. Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Станція  юних  натуралістів»
Дніпропетровської міської ради; 
7. Покотилівську  станцію  юних  натуралістів  Харківської  районної  ради
Харківської області;
8. Комунальний  заклад  Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
9. Еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  Кам'янець-Подільської
міської ради Хмельницької області;
10. Комунальний  заклад  «Цюрупинська  спеціальна  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів Херсонської обласної ради»;
11. Центр  позашкільної  освіти  ім.  О.  Разумкова  м.  Бердичева  Житомирської
області;
12. Ренійську районну станцію юних натуралістів Одеської області;
13. Сєвєродонецький міський Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Луганської області.

за ІІІ місце
1. Устянську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Бершадського  району
Вінницької області;
2. Чугуївський  районний  Будинок  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради
Харківської області;
3. Ізмаїльську міську станцію юних натуралістів Одеської області;
4. Комунальний  заклад  освіти  «Дніпропетровський  обласний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» ;
5. Комунальний заклад “Верхівцевський навчально-виховний комплекс “Середня
загальноосвітня школа № 1 — дошкільний навчальний заклад” Верхньодніпровської
районної ради Дніпропетровської області;
6. Ліцей №15 м. Чернігова Чернігівської міської ради;
7. Глухівський  міський  центр  позашкільної  освіти  Глухівської  міської  ради
Сумської області;
8. Зарічненську  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів  Тульчинського  району
Вінницької області;
9. Навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ
ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад»  с.  Сьомаки  Хмільницького  району
Вінницької області;
10. Немирівський  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів №1 ім. М.Д. Леонтовича — гімназія» Немирівської районної ради Вінницької
області;
11. Клесівську  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів  Сарненського  району
Рівненської області;



12. Мар’їнську районну станцію юних натуралістів Донецької області.
ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  учасників
Всеукраїнського конкурсу - огляду «Дивовижна теплиця» за високий рівень
виконання дослідницьких робіт:

1. Юхимюк  Тетяну,  ученицю  11-М  класу  комунального  закладу  “Луцький
навчально-виховний комплекс № 9” Луцької міської ради Волинської області;
2. Вихованців  гуртка  “Юні  рослинники”  Нововолинського  центру  дитячої  та
юнацької творчості Нововолинської міської ради Волинської області;
3.  Учнівський колектив 8-9 класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Старі
Кошари Ковельського району Волинської області;
4. Пологівську спеціалізовану різнопрофільну школу І-ІІІ ступенів № 2 м. Пологи
Пологівського району Запорізької області;
5. Судилківську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Шепетівського  району
Хмельницької області;
6. Березівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради
Чернігівської області;
7. Гаврісюк Олександру, Захарчук Ольгу, учнів Станишівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області;
8. Учнівський  колектив  8-9  класів  Левковицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Овруцького району Житомирської області;
9. Вихованців гуртка “Основи агрохімії” Івано-Франківського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради;
10. Кардаш Дар'ю, ученицю еколого-природничого ліцею № 116 м. Києва;
11. Комунальний  заклад  «Молочанська  спеціальна  загальноосвітня  школа-
інтернат» Запорізької обласної ради.

ІІІ  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства  освіти  і  науки  України  висловлює  подяку  директорам
(начальникам) департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних
адміністрацій,  керівникам  позашкільних  та  загальноосвітніх  навчальних
закладів за здійснення організаційних заходів щодо проведення Всеукраїнського
конкурсу - огляду “Дивовижна теплиця”.

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


