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

НАКАЗ
м. Київ

«15» березня 2019 р. № 25

Про підсумки проведення Всеукраїнського 
конкурсу-огляду «Дивовижна теплиця» у 2018 році

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), у 2018 році Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді провів 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 у
навчально-виховному процесі навчальних закладів України, підтримки творчої
праці педагогічних працівників, підвищення їх майстерності та популяризації
творчих здобутків у галузі дослідництва. У конкурсі взяли 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  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  (Керівник

роботи: Слободяник Тетяна Василівна) (89 б.); 



2. Вихованців  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді (Керівник роботи: Грищенко Наталія Юріївна) (84 б.);

ІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  призерів
Всеукраїнського конкурсу-огляду «Дивовижна теплиця»: 

за ІІ місце 
1. Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»  (Пелих  Діана,  Луговий

Нестор, Бойко Анастасія, Мусійчук Альбіна) Міської дитячої екологічної
станції  Івано-Франківської  області  (Керівник  роботи:  Бойко  Ольга
Мирославівна) (79 б.);

2. Книш Дар’ю, ученицю 4-А класу КЗ «Обухівська ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів»
Дніпропетровської  районної  ради  Дніпропетровської  області  (Керівник
роботи: Книш Марина Володимирівна) (78 б.);

3. Вигоняйло Ірину, Антонюк Елеонору, вихованців гуртка «Світ природи»
КЗ  Сумського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Сумської  області  (Керівник  роботи:  Акіменко  Віта
Миколаївна) (81 б.); 

4. Вихованців  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
Білопільської  районної  ради  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Сумської області (Керівник роботи: Пінчук Лариса Петрівна) (80 б.);

за ІІІ місце 
1. Кащак  Анастасію,   вихованку  гуртка  «Фітодизайн  інтер’єру  та

ландшафту»  еколого-натуралістичного відділу центру науково-технічної
творчості  учнівської  молоді,  ученицю 4-Б  класу  ліцею №10  Калуської
міської ради Івано-Франківської області (Керівник роботи: Калин Ольга
Ярославівна) (77 б.); 

2. НВК  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів»  -  ДНЗ»
с. Сьомаки Хмільницького району Вінницької області (Керівник роботи:
Гаврилюк Оксана Борисівна) (76 б.);

3. Вихованців  гуртка  «Основи  екологічної  науково-дослідницької
діяльності» міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської
молоді  виконавчого  комітету  Марганецької  міської  ради
Дніпропетровської  області  (Керівник  роботи:  Панченко  Світлана
Вікторівна) (76 б.); 

4. Полтаракова  Максима,  учня  6  класу  Комунального  закладу  освіти
«Середня загальноосвітня школа №76 І-ІІІ ступенів» Дніпровської міської
ради  Дніпропетровської  області  (Керівник  роботи:  Лапіна  Ольга
Петрівна) (75 б.);



5. Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  Станції  юних  натуралістів
Покровського району» КМР Дніпропетровської області (Керівник роботи:
Ващенко Людмила Олексіївна) (76 б.);

6. Вихованців  гуртка  «Загальна  біологія»  (Трусова  Юлія,  Бельтюкова
Єлизавета, Терещенко Роман) Міського еколого-натуралістичного центру
дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської
області (Керівник роботи: Панченко Світлана Вікторівна) (76 б.);

7. Вихованців  гуртка  «Основи  екологічної  науково-дослідної  діяльності»
(Єрьоменко Аліна, Сердюк Софія, Терещенко Роман) Міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді Марганецької міської
ради  Дніпропетровської  області  (Керівник  роботи:  Панченко  Світлана
Вікторівна) (77 б.);

8. Вихованців  позашкільного лісництва «Сосновий бір»  Клесівської  ЗОШ
І-ІІ ступенів Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської
області (Керівник роботи: Войтко Тетяна Володимирівна) (76 б.);

9. Янушкевич Софію, Супрун Катерину, учениць 10-Б класу Чернігівського
ліцею  №15  Чернігівської  міської  ради  (Керівник  роботи:  Садченко
Наталія Миколаївна) (71 б.);

10.Відділення еколого-натуралістичного напряму Центр позашкільної освіти
ім. О. Розумкова міста Бердичів Житомирської області (Керівник роботи:
Сторожук Олена Миколаївна) (76 б.).

ІІІ. 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
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


