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Про підсумки обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
навчально-дослідних земельних ділянок

На виконання наказів М іністерства освіти і науки України від 27.12.2016 
№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними 
напрямами позаш кільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних 
працівників позаш кільних навчальних закладів на 2017 рік», Управління освіти і 
науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 15.06.2017 № 249 
«Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних 
земельних ділянок», відповідно до плану роботи комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натурлістів» на 2017 рік, з метою активізації 
роботи щодо формування екологічної культури, залучення учнівської молоді до 
практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, підвищення 
ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів на навчально- 
дослідних земельних ділянках, задоволення потреб у професійному 
самовизначенні та творчій самореалізації у вересні-листопаді 2017 року проведено 
обласний етап Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок.

У обласному етапі конкурсу взяли участь учнівські колективи закладів 
загальної середньої та позаш кільної освіти Бобровицького, Борзнянського, 
Ніжинського, Новгорода-Сіверського, Срібнянського, Талалаївського районів, міст 
Новгород-Сіверський, Чернігів, закладів інтернатного типу Чернігівської обласної 
ради.

Відповідно до рішення журі обласного етапу 

НАКАЗУЮ : •

1. Нагородити дипломами Управління освіти і науки облдержадміністрації 
переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних 
земельних ділянок:

- учнівський та педагогічний колективи Бобровицької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. №2 Бобровицької районної ради;
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- Баклажко Світлані Григорівні, учителю-дефектологу та Марусі Сергію 
Сергійовичу, учителю трудового навчання комунального закладу «Березнянський 
баготопрофільний навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради;

- Крило Ларисі Леонідівні, учителю трудового навчання комунального закладу 
«Удайцівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради;

- Навродській Ірині Віталіївні, учителю хімії та біології комунального закладу 
«Черешенська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням 
окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради;

- Отрошко Олені Григорівні, учителю біології та хімії комунального закладу 
«Яблунівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням 
окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради;

- Федоренку М иколі Івановичу, учителю трудового навчання комунального 
закладу «Борзнянська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим 
вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради;

- Запорозькій Тетяні Петрівні, учителю біології Комарівської загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІ ст. Чернігівської обласної ради;

- Івановій Раїсі Степанівні, учителю біології комунального закладу 
«Сосницький навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради; *

- М ельник Анні Сергіївні, педагогу-організатору Прилуцької спеціальної 
загальноосвітньої ш коли-інтернату І-ІІ ст. Чернігіської обласної ради;

- Крошці Любові М иколаївні, учителю біології комунального закладу 
«Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради.

4. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, управлінь освіти міських рад, керівникам закладів освіти 
обласного підпорядкування сприяти участі педагогічних та учнівських колективів 
закладів освіти у обласних і всеукраїнських еколого-натуралістичних конкурсах, 
акціях на місцях.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника Управління О.Ю. Соронович


