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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«12» березня 2019 р. № 21

Про підбиття підсумків
Всеукраїнського конкурсу
навчально-дослідних
земельних ділянок у 2018 р.

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
04.01.2018 р.  № 12  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)  Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  провів  Всеукраїнський  конкурс
навчально-дослідних земельних ділянок (НДЗД).

Конкурс  проводився  з  метою  розвитку  мережі  учнівських  НДЗД  у
закладах загальної середньої та позашкільної освіти, підвищення ефективності
та  якості  дослідної  роботи,  задоволення  потреб  учнів  у  професійному
самовизначенні, залученні їх до практичної діяльності.

У конкурсі брали участь представники з різних регіонів України. 
Робота на НДЗД закладах загальної середньої та позашкільної освіти 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  учнівських  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. Вихованців  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської молоді Полтавської області (Керівник роботи: Пугачова Ірина
Владиславівна) (95 б.);

2. Учнівський  колектив  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.  Забороль  Луцького  району
Волинської області (Керівник роботи: Макогон Жанна Зіновіївна) (94 б.); 

3. Колектив   Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Великописарівської  районної  ради  Сумської  області  (Керівник  роботи:
Драгун Зоя Петрівна) (94 б.);

4. Колектив Краснопільської ЗОШ І-ІІІ  ступенів Краснопільської сільської
ради  Гайсинського  району  Вінницької  області  (Керівник  роботи:
Сидорчук Катерину Яківну) (92 б.). 

5. Вихованців  гуртка «Аматори рослинництва» Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської області (Керівник роботи:
Левицька Ганна Василівна, Шиян Галина Григорівна) (92 б.); 

6. Вихованців гуртка «Юні овочівники» Комунального закладу «Глибоцький
районний  будинок  творчості  дітей  та  юнацтва»  на  базі
Старововчинецького  ліцею  Чернівецької  області  (Керівник  роботи:
Пилипець Т.Г.) (93 б.); 

ІІ. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  призерів
конкурсу:

ІІ ступеня
1. Учнівський колектив Іванковецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Новоушицької  селищної  ради  загальноосвітньої  Хмельницької  області
(Керівник роботи: Колеснік Лариса Петрівна) (86 б.); 



2. Колектив  Миргородського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Полтавської  області  (Керівник  роботи:  Левченко
Руслана Олександрівна) (85 б.); 

3. Вихованців Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Кременчуцької міської ради Полтавської області (Керівник роботи:
Олешко Людмила Миколаївна) (83 б.);

4. Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  КЗ  «Дитячий  екологічний  центр»
Кам’янської  міської  ради  Дніпропетровської  області  (Керівник  роботи:
Казанцева Валентина Петрівна) (84 б.);

5. Вихованців  гуртків  Миколаївської  міської  станції  юних  натуралістів
Миколаївської   області  (Керівник  роботи:  Крептюк  Ірина  Анатоліївна)
(85 б);

6. Еколого-натуралістичний  відділ  Нововолинського  центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Нововолинського  району  Волинської  області
(Керівник роботи: Зіркевич Ольга Миколаївна) (85 б.);

7. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» (Лебедєву Анастасію, Попову
Катерину, Цивінську Анну) Нововолинського центру дитячої та юнацької
творчості Нововолинського району Волинської області (Керівник роботи:
Зіркевич Ольга Миколаївна) ( 82 б);

8. Вихованців  гуртка  «Юні  господарочки»  Комунального  закладу
«Чернівецького  обласного  центру  еколого  –  натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Чернівецької  області  (Керівник роботи:  Кузьмінська
В.В.) (80 б.); 

9. Учнів  9  класу  Золотолинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Костопільської  районної  ради  Рівненської  області  (Керівник  роботи:
Милацька Ірина Василівна) (79 б.);

10.Учнівському  колективу  Веряцької  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Виноградівського
району  Закарпатської  області  (Керівник  роботи:  Кекерчень  Мирослава
Павлівна)  (75 б.);

11.Учнівському  колективу  Чорнотисівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Виноградівської  районної  ради Закарпатської  області  (Керівник роботи:
Данко Ольга Павлівна) (76 б.);

12.Учнів 5 класу Липоворізького НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ступенів Ніжинської
районної ради Чернігівської області (Керівник роботи: Ігнатенко Марина
Володимирівна) (79 б.);

13.Колектив  Липівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Талалаївської  селищної  ради
Чернігівської області (Керівник роботи: Ворошилова В.А.) (77 б.).

ІІІ ступеня
1. Вихованців гуртка «Юні орнітологи» Маневицького ЦТДЮ, учнів ОЗНВК

«Колківської ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» Маневицького району Волинської
області (Керівник роботи: Світач Ольга Василівна) (71 б.); 



2. Вихованців Шостківської міської станції юних натуралістів  Шостківської
міської  ради  Сумської  області  (Керівник  роботи:  Несвітайло  Тетяна
Миколаївна ) (71 б.); 

3. Вихованців  гуртка  «Лікарські  рослини»  КЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  області
(Керівник роботи: Пирожок Тетяна Анатолівна) (71 б.);

4. Членів  гуртка  «Юні  квітникарі»  Кинашівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Борзнянської  районної  ради  Чернігівської  області  (Керівник  роботи:
Ганнич Тетяна Григорівна) (71 б.);

5. Колектив  Гущинецької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Калинівського  району
Вінницької області (Керівник роботи: Дишкант Олена Іванівна) (70 б.);

6. Учнівському  колективу  Великокринківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Глобинського району Полтавської області (Керівник роботи:
Лисак К.Г.) (70 б.); 

7. Колектив  Новгород-сіверської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №2   Новгород-
сіверської  Чернігівської  області  (Керівник  роботи:  Шевцова  Олена
Василівна) (71 б.); 

8. Вихованців  КЗ  «Сосницький  навчально-реабілітаційний  центр»
Чернігівської обласної ради  (Керівник роботи: Іванова Р.С.) (71 б); 

9. Учнів  8  класу  Рокитнівського  навчально-виховного  комплексу  «школа
І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»  Рівненської  області  (Керівник  роботи:  Ліхачова
Ірина Миколаївна) (71 б.);

10.Вихованців  гуртка  «Юні  трудівники»  Великоомелянського  навчально-
виховного  комплексу  «школа-гімназія»  Рівненської  районної  ради
(Керівник роботи: Ковальчук Ганна Іванівна ) (70 б.); 

11.Вихованців  гуртка  «Природа  рідного краю»  Станції  юних  натуралістів
м. Світловодськ   Світловодської  міської  ради  Кіровоградської  області
(Керівник роботи: Чичко Олена Вікторівна) (70 б.); 

12.Вихованців Комунального позашкільного навчального закладу «Станція
Юних  натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області  (Керівник  роботи:   Бурко  Світлана
Миколаївна) (65 б.);

13.Екологічну  дружину  «Екологічна  варта»  Вознесенської  ЗШ  І-ІІІ  ст.
Мелітопольського  району  Запорізької  області  (Керівник  роботи:  Корж
Галина Вікторівна) (68 б.);

14.Учнівському  колективу Кушугумського НВК «школа  І-ІІІ  ст. -  гімназія
Інтелект» Запорізької районної ради Запорізької області (Керівник роботи:
Чистякова Лариса Петрівна) (68 б.);

15.Вихованців  гуртка  «Юні  охоронці  природи» Станції  юних натуралістів
м. Світловодськ   Світловодської  міської  ради  Кіровоградської  області
(Керівник роботи: Проскурняк Світлана Віталіївна) (68 б.); 



16.Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  (Костенко  Маргарита,  Вовк
Дмитро,  Олійник  Олена,  Гармасар  Анастасія)   Первомайської  міської
станції  юних  натуралістів  Миколаївської   області  (Керівник  роботи:
Костенко Інна Миколаївна) (64 б.) 

17.Учнівський колектив Навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. №1 –
гімназія  ім.  Героя  Радянського  Союзу  Василя  Газіна»  смт.  Ратне
Ратнівського  району  Волинської  області  (Керівник  роботи:  Степанець
Галина Іванівна) (65 б);

18.Групу «Дослідник» Градизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Глобинського  району  Полтавської  області  (Керівник  роботи:
ДорошенкоЛ.В.) (65 б.); 

19.Лідерів  екологічного  руху  Малокаховського  навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад»  Каховського району Херсонської  області  (Керівник
роботи: Юрів Ірина Мирославівна) (69 б.);

20.Вихованців КЗ Дунаєвецької «Станції юних натуралістів» Хмельницької
області (Керівник роботи: Бондар Ніна Анатоліївна) (64 б.);

21.Учнів  8  класу  Великокаленицької  ЗОШ  Полонського  району
Хмельницької області (Керівник роботи: Костюк Олена Петрівна) (65 б.); 

22.Вихованців Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного
об'єднання Хмельницької області (Керівник роботи: Гільфанова Наталія
Артемівна) (62 б.);

23.Вихованців  гуртків  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області
(Керівник роботи: Чумак Ірина Миколаївна)(68 б.);

24.Вихованців  гуртка  «Фітодизайн»  Станції  юних  натуралістів
м. Світловодськ   Світловодської  міської  ради  Кіровоградської  області
(Керівник роботи: Чичко Олена Вікторівна) (65);

25.Вихованців  Хрущівського НВК Золотоніської  районної  ради Черкаської
області (Керівник роботи: Казакова Тетяна Олександрівна) (65 б.);

26.Вихованців гуртка «Юннати» Краснопільського НВК Уманської районної
ради Черкаської області (Керівник роботи: Костюк Любов Яківна) (64 б.); 

27.Колектив  Навчально-виховного  комплексу  «ДНЗ  –  ЗОШ  І-ІІ  ступенів»
с. Кожанка  Оратівського  району  Вінницької  області  (Керівник  роботи:
Мацібора Наталія Григорівна) (65 б.).

ІІІ. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і  науки України учасників
Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок:

1. Колектив  НВК  «ДНЗ-ЗШ  І-ІІ  ступенів»  с.  Михайлівка  ОНЗ  «ЗЗСО
І-ІІІ ступенів №2 ім. І. Богуна м. Ямпіль» Вінницької області (Керівник
роботи: Табачнікова Оксана Григорівна) (50 б.); 



2. Учнів  9  класу  Васютинського  НВК  «ДНЗ  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів»
Чорнобаївської  районної  ради  Черкаської  області  (Керівник  роботи:
Король Валерій Борисович ) (51 );

3. Вихованців  Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської
районної ради Дніпропетровської області (Керівник роботи: Тороп Т.В.)
(50 б.);

4. Учнівському  колективу  Путивльської  загальноосвітньої  школи-інтернат
І-ІІ  ступеня  Путивльського району  Сумської  області  (Керівник  роботи:
відсутній) (54 б.);

5. Учнів  Судилківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Шепетівського  району  Хмельницької  області  (Керівник  роботи:
Кузьмінська К.М.) (55 б.);

6. Вихованців  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області  (Керівник  роботи:
Чумак Ірина Миколаївна) (50 б.);

7. Учнів 7-А класу Херсонського НВК «загальноосвітньої школи І ступеня –
колегіум»  №51  Херсонської  області   (Керівник  роботи:  Липовяк  В.І.)
(56 б.);

8. Учнів  Херсонської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №30  з
поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та
англійської мови Херсонської області   (Керівник роботи: Черненко С.Є. )
(59 б.);

9. Вихованців  гуртка  «Фітодизайн  інтер’єру  та  ландшафту»  (Галущак
Вікторія,  Яцків  Ольга,  Федорчак  Анастасія)  еколого-натуралістичного
відділу центру науково-технічної  творчості  учнівської  молоді Калуської
міської  ради  Івано-Франківської  області  (Керівник  роботи:  Федорчак
Ольга Михайлівна) (53 б.);

10.Учнівському  колективу  Батуринської  ЗОШ  –  інтернат  І-ІІ  ступенів
Чернігівської обласної ради (Керівник роботи: Ясько Любов Григорівна)
(59 б.);

11.Вихованців  КЗ  «Березнянський  навчально-реабілітаційний  центр»
Чернігівської обласної ради (Маруха С.С.) (58 б.);

12.Вихованців КЗ «Борзнянська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів
з  поглибленим  вивченням  окремих  предметів  та  курсів»  Чернігівської
обласної ради (Керівник роботи: Федоренко М.І.) (65 б.);

13.Вихованців  КЗ  «Яблунівська  спеціалізована  школа-інтернат  І-ІІІ  з
поглибленим  вивченням  окремих  предметів  та  курсів»  Чернігівської
обласної ради (Керівник роботи: Отрошко Олена Григорівна) (60 б.);

14.Вихованців  КЗ  «Черешенська  спеціалізована  школа-інтернат  І-ІІІ  з
поглибленим  вивченням  окремих  предметів  та  курсів»  Чернігівської
обласної ради (Керівник роботи: Навродська І.В.) (55 б. );



15.Учнівському  колективу  Прилуцької  спеціалізованої  загальноосвітньої
школи-інтернат  І-ІІІ  ступенів  Чернігівської  обласної  ради  (Керівник
роботи: Мирошніченко Т.В.) (55 б);

16.Вихованців  КЗ  «Удайцівський  навчально-реабілітаційний  центр»
Чернігівської обласної ради (55 б.);

17.Вихованців  КЗ  «Чернігівський  навчально-реабілітаційний  центр»
Чернігівської обласної ради ( 51 б. );

18.Вихованців гуртка «Природа-юним умільцям» Станції юних натуралістів
м. Світловодськ  Світловодської  міської  ради  Кіровоградської  області
(Керівник роботи: Дзюник Наталія Вікторівна) (55 б.);

19.Вихованців  гуртка «Природа рідного краю» Станції юних натуралістів
м. Світловодськ  Світловодської  міської  ради  Кіровоградської  області
(Керівник роботи: Дзюник Наталія Вікторівна) (57 б.).

ІV. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  учнів,
переможців  Всеукраїнського  конкурсу  навчально-дослідних  земельних
ділянок: 

за зайняте І місце 
1. Гриціву  Анну,  ученицю  32  групи  ПМЛ  Івано-Франківської  області,

вихованку  гуртка  «Аматори  рослинництва»  Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної  станції (Керівник роботи: Шиян Галина Григорівна)
(92 б.); 

2. Мартинюк Катерину, ученицю 6 класу Навчально-виховного комплексу
«ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – гімназія ім. Героя Радянського Союзу Василя Газіна»
смт  Ратне   Ратнівського  району  Волинської  області  (Керівник  роботи:
Степанець Галина Іванівна) (89 б.);

V. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  учнів,
призерів  Всеукраїнського  конкурсу  навчально-дослідних  земельних
ділянок: 

за зайняте ІІ місце 
1. Кашубу  Марту,  ученицю  33  групи  ПМЛ,  вихованку  гуртка  «Аматори

рослинництва»  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної   станції
Івано-Франківської області (Керівник роботи: Левицька Ганна Василівна)
(81 б.);

2. Веремчука  Ігоря,  учня  9  класу  опорного  закладу  «Шпанівський
навчально-виховний  комплекс»  «школа-сад»  Рівненської  районної  ради
(Керівник роботи: Веремчук Інна Володимирівна ) (75 б.);



3. Когоушик Юлію, ученицю 8 класу Дівочківської загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  Черняхівського  району  Житомирської  області  (Керівник
роботи: Колядич О. М.) (71 б.); 

4. Канонік  Юліанію,  ученицю  9  класу  Зорянського  навчально-виховного
комплексу «школа-гімназія» Рівненської районної ради (Керівник роботи:
Прокопчук Надія Олексіївна ) (71 б.);

за зайняте ІІІ місце
1. Мовчанова  Михайла,  Крівченко  Марину,  вихованців  гуртка  «Друзі

природи» Сумського міського центру еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Сумської  області  (Керівники  роботи:  Рачинська  Н.І.,
Люльченко М.В.) (64 б.);

2. Страшко  Діану,  ученицю  10  класу  Андріївської  спеціалізованої
різнопрофільної  школи  І-ІІІ  ступенів  Бердянської  районної  ради
Запорізької області (Керівник роботи: Малієнко Юлія Миколаївна) (62 б.);

3. Вахітова  Іллю,  вихованця  гуртка  «Юні  рослинники»   КЗ  «Центр
позашкільної  освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області
(Керівник роботи: Доценко Галина Петрівна) (63 б.);

4. Ворох  Аліну,  вихованку  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн  інтер’єру»
КЗ «Центр  позашкільної  освіти»  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької  області  (Керівник  роботи:  Попова  Ірина  Володимирівна)
(65 б.);

5. Самару Альону, ученицю 9 класу КУ «Вербівська ЗОШ І-ІІІ  ступенів»
Пологівського  районної  ради  Запорізької  області  (Керівник  роботи:
Сковорода Л.Г.) (63 б.); 

6. Сем’яніву  Аліну,  вихованка  гуртка  «Юні  натуралісти»  еколого-
натуралістичного відділу центру науково-технічної  творчості  учнівської
молоді, ученицю 6-А класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Калуш Калуської
міської ради Івано-Франківської області (Керівник роботи: Люта Зоряна
Степанівна) (65 б.).

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

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


