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

НАКАЗ
м. Київ

«17» березня 2015 р.                                                                                          № 18

Про підведення підсумків
Всеукраїнського конкурсу
навчально-дослідних
земельних ділянок у 2014 р.

Згідно  з  Планом  всеукраїнських  та  міжнародних  очно-заочних  масових
заходів  з  учнівською  та  студентською  молоддю  Міністерства  освіти  і  науки
України,  у  2014 році  Національним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді  було  проведено  Всеукраїнський  конкурс  навчально-дослідних  земельних
ділянок (НДЗД).

Конкурс  проводився  з  метою розвитку мережі  НДЗД у  загальноосвітніх  і
позашкільних  навчальних  закладах  України,  підвищення  ефективності  та  якості
дослідної  роботи,  задоволення  потреб  учнів  у  професійному  самовизначенні,
залученні їх до практичної діяльності.

В  конкурсі  брали  участь  представники  17  областей  України.  На  адресу
оргкомітету  надіслано  конкурсні  роботи  з  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,  Івано-Франківської,
Кіровоградської,  Миколаївської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької областей.

Робота на НДЗД загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 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  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. відповідність організації роботи учнів на навчально-дослідній земельній 

ділянці Положенню про НДЗД в загальноосвітніх школах та позашкільних 
навчально-виховних закладах;

2. оригінальність проекту розвитку НДЗД;
3. наукова і методична досконалість представлених матеріалів дослідницького 

спрямування;
4. наявність колекційного фонду;
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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 дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців
конкурсу:
І ступеня
1. Вінницьку обласну станцію юних натуралістів;
2. Загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  с.  Забороль  Луцького  району

Волинської області;
3. Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
4. Ганнівський  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітній  навчальний

заклад  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  заклад  Долинського  району
Кіровоградської області;

5. Комунальний  заклад  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської обласної ради.

ІІ ступеня
1. Навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа  –  дошкільний

навчальний  заклад»  с.  Вербовець  Мурованокуриловецького  району
Вінницької області;

2. Гущинецьку  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Калинівського  району
Вінницької області;

3. «Колківську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»  Маневицького
району Волинської області;

4. Хижанську загальноосвітню школу І-ІІІ  ступенів Виноградівської районної
ради Закарпатської області;

5. Івано-Франківську міську дитячу екологічну станцію;
6. Івано-Франківський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської

молоді;
7. Міську станцію юних натуралістів м. Миколаєва;
8. Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
9. Великоомелянський  навчально-виховний  комбінат  «школа-гімназія»

Рівненського району Рівненської області;
10. Шепетівський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді Хмельницької області;
11. Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
12. Комунальний  заклад  «Чернігівський  навчально-реабілітаційний  центр»

Чернігівської обласної ради.

ІІІ ступеня

2



1. Кинашівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Тульчинського  району
Вінницької області;

2. Загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів  с.  Топільне  Рожищенського  району
Волинської області;

3. Нововолинський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  (еколого-
натуралістичний відділ) 

4. Комунальний  заклад  «Дитячий  екологічний  центр  
м.  Дніпродзержинська»  Дніпродзержинської  міської  ради
Дніпропетровської області;

5. Комунальний позашкільний заклад «Станція юних натуралістів Жовтневого
району» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

6. Староолександрівську  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів
Червоноармійського району Житомирської області;

7. Станцію юних натуралістів відділу освіти виконавчого комітету Бердянської
міської ради Запорізької області;

8. Колінцівський  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Тлумацького  району  Івано-
Франківської області;

9. Тишківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Городенківського району
Івано-Франківської області;

10. Хоробрівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Сокальського  району
Львівської області;

11. Первомайську міську станцію юних натуралістів Миколаївської області;
12. Радсадівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Миколаївської районної

ради Миколаївської області;
13. Гурток  ботаніків  Миргородської  районної  станції  юних  натуралістів

Полтавської  області  при Великосорочинській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ
ступенів Миргородської районної ради Полтавської області;

14. Кременчуцький  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Кременчуцької міської ради Полтавської області;

15. Колоденську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Рівненського  району
Рівненської області;

16. Великоолексинську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Рівненського
району Рівненської області;

17. Шпанівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Рівненської районної
ради Рівненської області;

18. Корнинську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Рівненського  району
Рівненської області;

19. Великописарівську  районну  станцію  юних  натуралістів
Великописарівського району Сумської області;

20. Новозбур’ївську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  №1
Голопристанського району Херсонської області;

21. Хутірський  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Шепетівської  районної  ради
Хмельницької області;

22. Новгород-Сіверську станцію юних натуралістів Чернігівської області;
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23. Берестовецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Борзнянського району
Чернігівської області;

24. Ядутинську загальноосвітню школу  І-ІІІ  ступенів  Борзнянського району
Чернігівської області;

25. Новобросковецьку  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів
Новобросковецької сільської ради Сторожинецького району Чернівецької
області;

26. Комунальний заклад «Глибоцький будинок  творчості  дітей  та  юнацтва»
Глибоцького району Чернівецької області.

ІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників конкурсу
за високий рівень виконання дослідницьких і  практичних робіт у галузі
сільського господарства:
1. Новоруську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Павлоградського    району

Дніпропетровської області;
2. Комунальний  заклад  Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді Дніпропетровського району Дніпропетровської області;
3. Богуславську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Павлоградського району

Дніпропетровської області;
4. В’язівоцьку загальноосвітню школу  І-ІІІ  ступенів  Павлоградського району

Дніпропетровської області;
5. Дівочківську  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів  Черняхівського  району

Житомирської області;
6. Вацлавпільську гімназію Червоноармійського району Житомирської області;
7. Чорнотисівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Виноградівського

району Закарпатської області;
8. Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  

м. Мелітополь Запорізької області;
9. Городенківську  районну  станцію  юних  натуралістів  Івано-Франківської

області;
10. Порогівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Богородчанського району

Івано-Франківської області;
11. Вацівську  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів  ім.  Володі  Тюріна

Полтавського району Полтавської області;
12. Миргородську районну станцію юних натуралістів Полтавської області;
13. Градизьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 Глобинського району

Полтавської області;
14. Херсонську школу І-ІІІ ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів

природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської
ради Херсонської області;

15. Горбівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Куликівського  району
Чернігівської області;

16. Краснохутірську  загальноосвітню  школу-інтернат  І-ІІІ  ступенів
Чернігівської обласної ради;
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17. Комунальний  заклад  «Черешенська  спеціалізована  школа-інтернат  І-ІІІ
ступенів  із  поглибленим  вивченням  окремих  предметів  та  курсів»
Чернігівської обласної ради;

18. Яблунівську  загальноосвітню  школу-інтернат  І-ІІІ  ступенів  Прилуцького
району Чернігівської області;

19. Комунальний  заклад  «Борзнянська  спеціалізована  школа-інтернат  І-ІІІ
ступенів  з  поглибленим  вивченням  окремих  предметів  та  курсів»
Чернігівської обласної ради;

20. Новобасанську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Бобровицького району
Чернігівської області;

21. Борзнянську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  імені  Христини
Алчевської Борзнянської районної ради Чернігівської області.

IІІ. За творчий підхід та високу результативність по залученню учнівської
молоді  до  навчально-дослідної  роботи  в  галузі  сільського  господарства
надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України:
1. Черниш  Галині  Павлівні,  завідувачу  навчально-дослідної  земельної

ділянки  Кинашівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Тульчинського району Вінницької області;

2. Гурман  Світлані  Василівні,  вчителю  біології  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний
заклад» с. Вербовець Мурованокуриловецького району Вінницької області;

3. Трач Ірині Анатоліївні, завідувачу навчально-дослідної земельної ділянки
Вінницької обласної станції юних натуралістів;

4. Макогон  Жанні  Зіновіївні,  заступнику  директора  з  навчально-виховної
роботи, вчителю біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Забороль
Луцького району Волинської області;

5. Марковій  Наталії  Володимирівні,  завідувачу  навчально-дослідної
земельної  ділянки  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  с.  Топільне
Рожищенського району Волинської області;

6. Світач Ользі Василівні, завідувачу навчально-дослідної земельної ділянки
навчально-виховного комплексу «Колківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів – ліцей» Маневицького району Волинської області;

7. Зіркевич  Ользі  Миколаївні,  методисту  еколого-натуралістичного  відділу
Нововолинського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської
області;

8. Бурко  Світлані  Миколаївні,  керівнику  гуртка-методисту  комунального
позашкільного закладу «Станція юних натуралістів Жовтневого району» м.
Кривого Рогу Дніпропетровської області;

9. Величканич Ользі Михайлівні, завідувачу відділу біології та дослідницько-
експериментальної  роботи   Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

10. Токаревій Олександрі Іванівні, методисту відділу біології та дослідницько-
експериментальної  роботи  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;
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11. Плисці  Наталії  Василівні,  завідувачу  навчально-дослідної  земельної
ділянки  Хижанської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Виноградівської районної ради Закарпатської області;

12. Шинкарук  Галині  Василівні,  завідувачу  відділу  біології,  завідувачу
навчально-дослідної  земельної  ділянки  Івано-Франківського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

13. Ситай Світлані Володимирівні, вчителю біології Ганнівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –
дошкільний заклад» Долинського району Кіровоградської області;

14. Попик Катерині Петрівні, методисту Первомайської міської станції юних
натуралістів Миколаївської області;

15. Дорідовій  Юлії  Євгенівні,  керівнику  гуртка  Миколаївського  районного
Будинку творчості учнів Миколаївської області;

16. Іщенко  Наталії  Василівні,  керівнику  гуртка  Миргородської  районної
станції юних натуралістів Полтавської області;

17. Перепелиці  Наталії  Іванівні,  завідувачу  навчально-дослідної  земельної
ділянки  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Кременчуцької міської ради Полтавської області;

18. Валюх  Марії  Юріївні,  завідувачу  відділу  сільського  господарства
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;

19. Мичко Інні Анатоліївні, завідувачу навчально-дослідної земельної ділянки
Колоденської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рівненського району
Рівненської області;

20. Ковальчук Ганні Іванівні, вчителю біології Великоомелянського навчально-
виховного  комбінату  «школа-гімназія»  Рівненського  району  Рівненської
області;

21. Гуменюк  Світлані  Олександрівні,  вчителю  біології  Великоолексинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рівненського  району  Рівненської
області;

22. Веремчук  Інні  Володимирівні,  вчителю  Шпанівського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний  навчальний  заклад»  Рівненської  районної  ради  Рівненської
області;

23. Драган  Ользі  Василівні,  вчителю  трудового  навчання  Коринської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рівненського  району  Рівненської
області;

24. Ващенко  Вірі  Павлівні,  керівнику  гуртка  Великописарівської  районної
станції  юних  натуралістів  Великописарівського  району  Полтавської
області;

25. Мудрак Тетяні  Олександрівні,  завідувачу методичного відділу, керівнику
гуртків  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
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26. Чумак Ірині Миколаївні, завідувачу навчально-дослідної земельної ділянки
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області;

27. Огородник  Ірині  Федорівні,  керівнику  гуртка  Славутського  еколого-
натуралістичного центру школярів Хмельницької області;

28. Остапенко Людмилі Іванівні, керівнику гуртка Новгород-Сіверської станції
юних натуралістів Чернігівської області;

29. Леусу  Юрію  Віталійовичу,  завідувачу  відділу  біології  комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

30. Луєнко Світлані Володимирівні, завідувачу навчально-дослідної земельної
ділянки,  вчителю  біології  Берестовецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

31. Набок  Ользі  Іванівні,  вчителю  біології  Ядутинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області.

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

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