
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«06» лютого 2018 р.       № 14 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського конкурсу-огляду 

«Дивовижна теплиця» у 2017 році 

 

Згідно з Планом всеукраїнських та міжнародних очно-заочних масових 

заходів з учнівською та студентською молоддю Міністерства освіти і науки 

України у 2017 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 закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти, 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. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Міської дитячої екологічної 

станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області 

(Керівник проекту: Бойко Ольга Мирославівна) (89 б.); 

2. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Обласного еколого-натуралістичного 

центру дітей та учнівської молоді Дніпропетровської області (Керівник 

проекту: Лапіна Ольга Петрівна) (87 б.). 

 

за ІІ місце  



1. Вихованців гуртка шкільного лісництва «Сосновий бір» Клесівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Сарненського району Рівненської області 

(Керівники проекту: Войтко Тетяна Володимирівна, Царук Наталія 

Миколаївна) (82 б.); 

2. Вихованців гуртка «Юні рослинники» КЗ «Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді учнів Обухівської ЗОШ 

Дніпропетровської районної ради Дніпропетровської області (Керівник 

проекту: Книш Марина Володимирівна) (81 б.); 

3. Вихованців пошукової групи «Юні дослідники» Корюківської ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 1» Корюківської міської ради Чернігівської області (Керівник 

роботи: Роща Оксана Анатоліївна) (81 б.); 

4. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» КПЗН «Станція юних натуралістів 

Покровського району» Дніпропетровської області (Керівник проекту: 

Ващенко Людмила Олексіївна) (81 б.). 

 

за ІІІ місце 

1. Вихованців гуртка «Аматори рослинництва» Івано-Франківського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-

Франківської області (Керівник проекту: Кухар Ірина Миколаївна) (77 б.); 

2. Яременко Єгора, вихованця гуртка «Фітодизайн» Сумського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської 

області (Керівник роботи: Іванова Тетяна Олександрівна) (76 б.); 

3. Смирнову Олександру, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» 

Чугуївського районного Будинку дитячої творчості Харківської області 

(Керівник роботи: Смирнова Алла Анатоліївна) (75 б.); 

4. Горшкову Вероніку, ученицю 8-А класу Криворізької ЗОШ № 62, 

вихованку гуртка «Юні друзі природи» КПЗН «Станція юних натуралістів 

Покровського району» Дніпропетровської області (Керівники проекту: 

Олешкевич Тамара Миколаївна, Дуженкова Олена Валеріївна) (78 б.). 

 

ІІ. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру 

Міністерства освіти і науки України висловлює подяку директорам 

(начальникам) департаментів (управлінь) освіти і науки обласних 

державних адміністрацій, керівникам закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти за здійснення організаційних заходів щодо проведення 

Всеукраїнського конкурсу - огляду «Дивовижна теплиця». 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 


