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Згідно з Планом всеукраїнських та міжнародних очно-заочних масових заходів
з учнівською та студентською молоддю Міністерства освіти і науки України, у 2016
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 з різних регіонів України. 
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. 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  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців конкурсу:
І ступеня
1. Великописарівську районну станцію юних натуралістів Сумської області;



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

3. Івано-Франківську міську дитячу екологічну станцію;
4. Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с. Забороль Луцького району Волинської

області;
5. Вінницьку обласну станцію юних натуралістів;

ІІ ступеня
1. Суходільську загальноосвітню школу І-ІІ  ступенів Перемишлянського району

Львівської області;
2. Шосткинську міську станцію юних натуралістів Сумської області;
3. Агрономічненську загальноосвітню школу  І-ІІІ  ступенів  Вінницького району

Вінницької області;
4. Загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  с. Черепашинці  Калинівського  району

Вінницької області;
5. Надвірнянський районний еколого-натуралістичний центр для дітей та юнацтва

Івано-Франківської області;
6. Навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1  –

гімназія»  імені  Героя  Радянського  Союзу  В. Газіна  смт. Ратне  Волинської
області;

7. Кричківську  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів  Богородчанського  району
Івано-Франківської області;

8. Учнівський  колектив  9  класу,  вихованців  гуртка  «Юні  орнітологи»  ОЗНВК
«Колківська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»  Маневицького
району Волинської області;

9. Малокаховську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Каховської районної ради
Херсонської області;

10.Комунальний  заклад  «Чернігівський  навчально-реабілітаційний  центр»
Чернігівської обласної ради Чернігівської області;

ІІІ ступеня
1. Вихованців  гуртка  «Українська  національна  кухня»  Бориславської  міської

станції юних натуралістів Львівської області;
2. Вихованців  гуртка  «Юні  ботаніки»  Уїздецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів Млинівської районної ради Рівненської області;
3. Вихованців  гуртка  «Юний  натураліст»,  учнів  7  класу  комунального закладу

«Бабинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Гощанського  району
Рівненської області;

4. Учнівський колектив  9  класу Рокитнівського навчально-виховного комплексу
«Школа І-ІІІ ступеня - ліцей» Рокитнівського району Рівненської області;

5. Учнівський  колектив  9  класу  (ланка  № 1)  Золотолинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Костопільського району Рівненської області;

6. Комунальний заклад «Черешенська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів
із поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської області;

7. Вихованців клубу «Ромашка» комунального позашкільного навчального закладу
Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької творчості» Сумської
області;

8. Олександрівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Тростянецького району
Вінницької області;

9. Живачівський  навчально-виховний  комплекс  (Загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад)  Тлумацької  районної  ради  Івано-
Франківської області;



10.Делівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Тлумацької  районної  ради
Івано-Франківської області;

11.Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  (ланка  № 4)  Калуського  району  Івано-
Франківської області;

12.Еколого-натуралістичний відділ Центру науково-технічної творчості учнівської
молоді Калуського району Івано-Франківської області;

13.Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи  Снятинської  районної  станції  юних
натуралістів Івано-Франківської області;

14.Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді;

15.Браїлівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Новоушицької  районної
державної адміністрації Хмельницької області;

16.Шепетівський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Хмельницької області;

17.Ясеневопільнівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Городенківського
району Івано-Франківської області;

18.Шепетівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  № 4  імені Валі  Котика
Хмельницької області;

19.Бутовецьку  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Старокостянтинівського
району Хмельницької області;

20.Комунальний  заклад  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Дніпровського району» Дніпропетровської області;

21.Відокремлений  підрозділ  Надіївську  філію  І-ІІ  ступеня  КЗО  «Солонянська
СЗШ  № 1  І-ІІІ  ступенів»  (опорний  заклад)  Солонянської  селищної  ради
Дніпропетровської області;

22.Станцію юних натуралістів м. Бердянська Запорізької області;
23.Екологічну  дружину  «Екологічна  варта»  Вознесенської  ЗШ  І-ІІІ  ступенів

Мелітопольського району Запорізької області;
24.Чорнобаївський  навчально-виховний  комплекс  Білозерського  району

Херсонської області;
25.Новодмитрівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів

Великоолександрівського району Херсонської області;
26.Скадовську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  № 1  Чаплинського  району

Херсонської області;
27.Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»,  учнів  7  класу  Кинашівської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Борзнянського  району  Чернігівської
області;

28.Перемозьку  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Ніжинського  району
Чернігівської області;

29.Вихованців гуртка «Юні дослідники природи» Борзнянської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

30.Вихованців гуртка «Юний дослідник» Ядутинської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

31.Комунальний заклад «Борзнянська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів
із поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської області;

32.Ягнятинську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Ружинського  району
Житомирської області;

33.Пісківську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Житомирського  району
Житомирської області;

34.Первомайську міську станцію юних натуралістів Миколаївської області;
35.Вацлавпільську гімназію Пулинського району Житомирської області;



36.Староолександрівську  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів  Пулинського
району Житомирської області;

37.КЗ «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської 
області;

38.Комунальний позашкільний навчальний заклад «Станція юних натуралістів 
Жовтневого району» Дніпропетровської області;

39.Павленко Ольгу, ученицю 10 класу Колоденської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Рівненського району Рівненської області;

40.Улянчук  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»,  ученицю  8  класу
Шпанівського  навчально-виховного  комплексу  «Школа-сад»  Рівненського
району Рівненської області;

41.Акіменка Артура,  вихованця гуртка «Декоративне  квітникарство» Сумського
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

42.Степанюк  Юлію,  ученицю  І-В  курсу  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу № 1 імені Героя України М. Дзявульського Хмельницької області;

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

44.Прищепу Іванну, ученицю 9 класу Дівочківської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Черняхівського району Житомирської області.

ІІ.  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,
завідувачам  навчально-дослідних  земельних  ділянок  за  здійснення
організаційних  заходів  щодо  проведення  Всеукраїнського  конкурсу
навчально-дослідних земельних ділянок.
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