
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАКАЗ
м. Київ

«14» квітня 2015 р. № 25

Про підсумки Всеукраїнського конку-
рсу  учнівської  молоді  «Мій  рідний
край – моя земля» за напрямом «Екс-
периментальна  робота  з  біології,
продуктивна  праця  і  дослідницька
робота в галузі сільського та лісового
господарства»

Згідно з Планом всеукраїнських та міжнародних очно-заочних масових заходів
з  учнівською  та  студентською  молоддю  Міністерства  освіти  і  науки  України, На-
ціональний еколого-натуралістичний центр  учнівської  молоді  Міністерства освіти  і
науки України у 2014 році проводив фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «Мій
рідний  край  –  моя  земля» за  напрямом  «Експериментальна  робота  з  біології,
продуктивна  праця  і  дослідницька  робота  в  галузі  сільського  та  лісового
господарства».

Метою конкурсу є оволодіння учнями (вихованцями) знаннями про навколишнє
середовище, формування екологічної культури особистості, сприяння розвитку дослі-
дницької роботи в загальноосвітніх та позашкільних закладах України, виявлення і
розповсюдження кращого досвіду, традицій, нових напрямів в організації роботи на
навчально-дослідній земельній ділянці, оволодіння досвідом наукових досягнень з біо-
логії, сільськогосподарського виробництва та лісового господарства, удосконалення та
розвиток  змісту  роботи  учнівських  творчих  об’єднань  біологічного,  сільсько-
господарського та природоохоронного напрямів. 

Пріоритетним  напрямом  дослідницької  роботи  є  впровадження  екологічних
методів  ведення  сільського  господарства,  спрямованих  на  відтворення  природної
родючості  ґрунтів,  вжиття  заходів  щодо  отримання  екологічно  чистої  продукції.
Закладаючи досліди і проводячи спостереження, юннати на практиці ознайомлювали-
ся  з  різноманіттям  рослин  і  тварин  свого краю,  визначали  кращі  сорти  польових,
овочевих, плодово-ягідних, кормових рослин, способи їх вирощування, застосовували
новітні досягнення науково-дослідних установ.

На конкурс надійшли дослідницькі роботи з 14 областей України: Вінницької,
Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Львівської, Луганської, Одеської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,  Хмельницької,
Чернігівської. 

Відповідно до підсумкового рішення журі конкурсу

Н А К А З У Ю:
І.   Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за високий рівень викона-
ння дослідницьких і практичних робіт  в галузі сільського господарства перемо-
жців конкурсу «Мій рідний край – моя земля»:



1. Сидорчук  Катерину  Яківну,  вчителя  біології  середньої  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів с. Краснопілки Гайсинського району Вінницької області;

2. Несвітайло  Тетяну  Миколаївну,  завідувача  навчально-дослідної  земельної
ділянки  Шосткинської  міської  станції  юних  натуралістів  Шосткинської
міської ради Сумської області;

3. Членів учнівського шкільного товариства «Веселка» загальноосвітньої школи
№ 3 м. Березівки Одеської області;

4. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  навчально-виховного  комплексу
«Вілійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Острозького
району Рівненської області;

5. Вихованців гуртка «Юні овочівники» Великоолексинської загальноосвітньої
школи Рівненської районної ради Рівненської області;

6. Членів  учнівсько-фермерського  господарства  «Зубр»  комунального  закладу
«Бугринський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей» Гощанського ра-
йону Рівненської області;

7. Філіппову  Олександру,  ученицю  9  класу  Володимирської  середньої  зага-
льноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Межівського  району  Дніпропетровської
області;

8. Кошман Вікторію, ученицю 8 класу Заплавської середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Магдалинівського району Дніпропетровської області;

9. Коваленко Сніжану, ученицю 9 класу районного комунального закладу освіти
«Межівський аграрний ліцей-інтернат» Дніпропетровської області;

10. Сероватку  Анастасію,  ученицю   9  класу  районного  комунального  закладу
освіти  «Іванівська  середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Петрикі-
вського району Дніпропетровської області;

11. Мацюк Валерію, ученицю 8 класу комунального закладу  «В’язівоцька зага-
льноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Павлоградського району Дніпропетровської
області; 

12. Савченка Антона, учня 8 класу Синельниківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 3 Синельниківської міської ради Дніпропетровської області;

13.  Покусу Діану, ученицю 8 класу комунального закладу освіти «Середня зага-
льноосвітня школа № 76» м. Дніпропетровська, вихованку гуртка «Юні квіт-
никарі»  комунального  закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді» 

        м. Дніпропетровська;
14. Шевелу Ірину, ученицю 8 класу комунального закладу освіти Кочерезький на-

вчально-виховний комплекс «Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
- дитячий садок» Павлоградського району Дніпропетровської області;

15. Герасимович  Альону,  ученицю  7  класу  Новопільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області;

16. Барабаш  Катерину,  ученицю  10  класу  комунального  закладу  «Дніпрору-
дненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівської районної
ради Запорізької області, вихованку гуртка «Юний дослідник» комунального
закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учні-
вської молоді» Запорізької обласної ради;

17. Сембратову  Іванну,  ученицю  7  класу  Глушківського  навчально-виховного
комплексу Городенківської районної ради Івано-Франківської області;

18. Левицького Михайла, вихованця гуртка «Юні квітникарі» Івано-Франківсько-
го  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-
Франківської обласної ради;



19. Перегіняк  Роксолану, ученицю  9  класу  Ластівецького  навчально-виховного
комплексу Богородчанської районної ради Івано-Франківської області;

20. Леуську  Лілію,  ученицю  6  класу  Градизької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 1 Глобинської районної ради Полтавської області;

21. Вихованців  гуртка  «Юні  овочівники»  Котелевської  районної  станції  юних
натуралістів смт Котельва Котелевського району Полтавської області;

22. Вихованців  гуртка  «Юні  акваріумісти»  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

23. Москалюк Марію, ученицю 9 класу Семидубського аграрного ліцею і зага-
льноосвітньої школи І-ІІ ступенів Дубенського району Рівненської області;

24. Боцян Христину, ученицю 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
м. Копичинці Гусятинського району Тернопільської області.  

     ІІ.  Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників конкурсу «Мій
рідний край – моя земля»:

1. Учнівський колектив 7-А класу навчально-виховного комплексу «Загальноосві-
тній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» № 26 Дніпродзе-
ржинської міської ради Дніпропетровської області, вихованців комунального
закладу «Дитячий екологічний центр м. Дніпродзержинська» Дніпродзержи-
нської міської ради;

2. Вихованців  гуртка  «Юні  ботаніки»  Надвірнянського  районного  еколого-
натуралістичного  центру  для  дітей  та  юнацтва  Надвірнянської  районної
ради Івано-Франківської області;

3. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» комунального закладу Львівської обласної
ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учні-
вської молоді»;

4. Учнівський  колектив  Демидівського  навчально-виховного  комплексу  «Зага-
льноосвітня школа І-ІІІ  ступенів – ліцей» Демидівської районної ради Рі-
вненської області;

5. Учнівський колектив 9 класу Білівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Чортківського району Тернопільської області;

6. Вихованців  гуртка  «Юні  рослинники»  Тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

7. Учнівський колектив 8 класу Сільцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Підгаєцької районної ради Тернопільської області;

8. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Бережанського районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської області;

9. Вихованців  гуртка  «Лікарські  рослини»  Шепетівського  міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області;

10. Учнівський колектив 9-Б класу Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4 Луганської області;

11.Курочку Ніну, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Гали-
нівки Володимир-Волинського району Волинської області;

12. Вихованців  гуртка  «Юні  кролівники»  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

13. Невмиваку Ілону, ученицю 11-А класу Глобинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 Глобинського району Полтавської області;



14. Вихованців гуртка «Юні генетики-селекціонери» філії у Полтавському ра-
йоні  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді при Степненському НВК;  

15. Задоровську  Катерину,  вихованку  Чортківського  районного  комунального
закладу «Центр науково-технічної  творчості  і  дозвілля учнівської  молоді»
Тернопільської області;

16. Легету Марію, вихованку гуртка «Основи біології» Бережанського районно-
го  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Те-
рнопільської області;

17. Скальську Світлану, вихованку гуртка «Основи біології» Бережанського ра-
йонного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Те-
рнопільської області;

18. Колодія Вадима, учня 11 класу Новозбур’ївської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 1 Голопристанського району Херсонської області;

19. Чаплінську  Світлану,  ученицю  9-Б  класу  Дунаєвецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 Дунаєвецької районної ради Хмельницької області,
вихованку Дунаєвецької районної станції юних натуралістів Хмельницької
області;

20. Чміль Ольгу, ученицю 11 класу Карпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Срібнянської районної ради Чернігівської області.

      III.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства освіти і науки України висловлює подяку начальникам управлінь
освіти і науки обласних державних адміністрацій, керівникам позашкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів за здійснення організаційних заходів щодо
проведення Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край – моя земля».
 

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


