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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 2016 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 різних регіонів
України. 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. Лабораторію тепличного господарства Вінницької обласної станції юних
натуралістів Вінницької області;
за ІІ місце
1. Івано-Франківську міську дитячу екологічну станцію Івано-Франківської
області;
2. Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості Сумської
області;
за ІІІ місце
1. Березівську ЗОШ І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради Чернігівської

області;
2. Шкільне лісництво " Сосновий бір " Клесівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Сарненського району Рівненської області;
3. КЗО " Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді" Дніпропетровської 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. Санчіло Інну, ученицю 6 класу Новогнилицької загалноосвітньої школи ІІІ ступенів Чугуївського району Харківської області;
2. Синець Марію, ученицю 8 класу КЗ Обухівської СШ № 1 Дніпровського
району Дніпропетровської області;
3. Смирнову Олександру, вихованку гуртка " Юні охоронці природи"
Чугуївського районного Будинку дитячої творчості Чугуївської районної
ради Харківської области;
4. Мількевич Світлану, ученицю 8 класу КЗО «Середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 76» Дніпровської міської ради, юннатку гуртка
«Юні квітникарі» КЗО "Обласного еколого-натуралістичного центра дітей
та учнівської молоді" Дніпропетровської області;
5. Рудакову Антоніну, ученицю 5 класу КЗО «Середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 76» Дніпровської міської ради, вихованку гуртка
«Юні квітникарі» КЗО "Обласного еколого-натуралістичного центра дітей
та учнівської молоді" Дніпропетровської області;
6. Єфремову Надію, ученицю 5 класу КЗО «Середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 76» Дніпровської міської ради, вихованку гуртка
«Юні квітникарі» КЗО "Обласного еколого-натуралістичного центра дітей
та учнівської молоді" Дніпропетровської області.
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

