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Про підсумки обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
навчально-дослідних земельних ділянок

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018. №12 
«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 
закладів позашкільної світи на 2018 рік», наказу Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної адміністрації від 07.03.2018 №112 «Про 
проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних 
земельних ділянок», відповідно до Плану роботи комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» на 2018 рік, з метою активізації 
роботи щодо формування екологічної культури, залучення здобувачів освіти 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 2018 року проведено обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок.

На обласний етап конкурсу подано роботи здобувачів освіти закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти Борзнянського, Ніжинського, Новгорода- 
Сіверського районів, Куликівської, Талалаївської об’єднаних територіальних 
громад, м. Новгорода-Сіверського, Чернігова та 12 закладів освіти інтернатного 
типу Чернігівської обласної ради.

Виконуючи завдання конкурсу, учасники проводили дослідницьку і 
експериментальну роботу на навчально-дослідних земельних ділянках, 
впроваджували ефективні, маловитратні, екологічно-безпечні технології на них, 
вивчали агротехніку вирощування овочевих, польових та плодово-ягідних рослин, 
співпрацювали з агропромисловими підприємствами та науковими установами.

У ході аналізу представлених матеріалів журі відзначило, що провідна роль 
діяльності здобувачів освіти у галузі сільського господарства належить проведенню 
науково-дослідницької роботи. У роботах, поданих на обласний етап конкурсу 
показано ефективність практичної діяльності з дослідництва, обізнаність і володіння



юних дослідників сучасними технологіями вирощування 
сільськогосподарських культур. Здобувані освіти вивчали галузеву літературу, 
розробляли схеми дослідів, проводили фенологічні спостереження, отримали 
досвід проведення практичної роботи.

Здобувані освіти Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради 
під час проведення дослідів з рослинництва на навчально-дослідній земельній 
ділянці школи вивчили біологічні особливості, агротехніку вирощування 
дослідних культур, провели фенологічні спостереження за ними, здійснювали 
боротьбу із бур’янами, шкідниками та хворобами, зібрали гарний урожай 
сільськогосподарської продукції, який передали в їдальню школи.

Здобувані освіти Блистівського навчально-виховного комплексу Новгорода- 
Сіверської районної ради, приймаючи участь у конкурсі, провели на навчально- 
дослідній земельній ділянці 15 дослідів з рослинництва, під час яких виконували 
практичні роботи, проводили фенологічні спостереження за рослинами в овочевій 
та польовій сівозмінах, вивчали біологічні особливості та агротехніку 
вирощування дослідних культур, вчилися доглядати за ними, вирощувати розсаду, 
проводити підживлення, боротися з шкідниками та бур'янами. За підсумками 
роботи на навчально-дослідній земельній ділянці діти провели виставку 
натуральних експонатів «Ходить габуз по городу», де кожна ланка представила 
практичні результати своєї дослідницької роботи.

Долучившись до обласного етапу конкурсу, здобувані освіти комунального 
закладу «Черешенська спеціалізована школа-інтернат ЗОШ І-ІІІ ст. з 
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної 
ради, вивчили біологічні особливості, агротехніку вирощування дослідних 
культур, провели фенологічні спостереження за ними, здійснювали боротьбу із 
бур’янами, шкідниками та хворобами, у відділі закритого грунту (0,02 га) юні 
овочівники виростили розсаду помідорів, перцю болгарського, капусти, зелену 
цибулю та петрушку і передали його в шкільну їдальню. Цьогоріч діти доповнили 
плодовий сад новими, перспективними сортами яблунь, черешень, вишні, сливи, 
смородини, агрусу, малини та винограду. Юні квітникарі займалися 
вирощуванням кімнатних квітів, збагатили колекції ірисів, тюльпанів, нарцисів, 
троянд; виростили розсаду однорічних квітів: чорнобривців, майорів, петунії, яку 
використали для озеленення шкільного подвір'я; створивши нові флористичні 
форми.

Здобувані освіти комунального закладу «Яблунівська спеціалізована школа- 
інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» 
Чернігівської обласної ради проводячи дослідницьку роботу на ділянці закладу, 
вивчили агротехніку вирощування дослідних культур, вели постійний догляд за 
рослинами та зібрали гарний урожай, який передали в шкільну їдальню. Окрім 
того, юні квітникарі закладу організували та провели акцію «Школа -  наш дім -  
ми господарі в нім», під час якої впорядкували територію подвір'я закладу освіти, 
висадили нові клумби та розробили проект на наступний рік «Чудовий сад».

Колектив школи-інтернату тісно співпрацює з агрофірмою «Насіння України», 
яка допомагла школі у придбанні посадкового матеріалу сортової картоплі,



картоплесаджалки та картоплезбирача; ТОВ «Наташа Агро» та «Агікор -  Холдинг», 
які забезпечили органічними добривами та пальним.

Проте, журі зазначило, що не всі роботи подані на обласний етап, відповідали 
визначеним критеріям оцінювання зазначеним у Положенні про конкурс: частина 
робіт не мала дослідницького характеру.

Відповідно до рішення журі обласного етапу конкурсу н а к а з у ю :

1. Нагородити дипломами переможців обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок:

- членів гуртка «Юні квітникарі» Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ст. Борзнянської 
районної ради;

- учнівський та педагогічний колектив Липоворізького навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад» 
І-ІІ ст. Ніжинські' районної ради;

- учнівський та педагогічний колектив Липівської ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської 
селищної ради;

- членів творчої групи 5 та 7 класів Новгорода-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
Новгорода-Сіверської міської ради;

- учнівський та педагогічний колектив Батуринської спеціальної ЗОІІТ- 
інтернату І-ІІ ст. Чернігівської обласної ради;

- учнівський та педагогічний колектив комунального закладу «Березнянський 
навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради;

- учнівський та педагогічний колектив комунального закладу «Удайцівський 
навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради;

- учнівський та педагогічний колектив комунального закладу «Черешенська 
спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів» Чернігівської обласної ради;

- учнівський та педагогічний колектив комунального закладу «Яблунівська 
спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів та 
курсів» Чернігівської обласної ради;

- учнівський та педагогічний колектив комунального закладу «Борзнянська 
спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів 
та курсів» Чернігівської обласної ради;

- учнівський та педагогічний колектив комунального закладу «Сосницький 
навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради;

- учнівський та педагогічний колектив Прилуцької спеціальної ЗОШ-інтернату 
І-ІІ ст. Чернігівської обласної ради;

- учнівський та педагогічний колектив комунального закладу «Чернігівський 
навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради.

2. Оголосити подяку Управління освіти і науки облдержадміністрації вчителям 
та керівникам творчих учнівських об'єднань за ефективну організацію участі 
здобувачів освіти в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних 
земельних ділянок:



- Ганнич Тетяні Григорівні, учителю біології, керівнику гуртка «Юні 
квітникарі» Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ст. Борзнянської районної ради;

Ігнатенко Марині Володимирівні, учителю біології Липоворізького 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» І-ІІІ ст. Ніжинської районної ради;

- Ворошиловій Валентині Анатоліївні, учителю Липівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Талалаївської селищної ради;

- Шевцовій Олені Василівні, учителю біології Новгорода-Сіверської ЗОШ І-ІІІ 
ст. №2 Новгорода-Сіверської міської ради;

- Свириденко Любові Андріївні, учителю біології Студинського навчально- 
виховного комплексу Новгорода-Сіверської районної ради;

- Шульзі Інні Михайлівні, учителю біології Блистівського навчально-виховного 
комплексу Новгорода-Сіверської районної ради;

- Светюсі Валентині Миколаївні, учителю Стахорщинської ЗОШ І-ІІ ст. 
Новгорода-Сіверської районної ради;

- Саповець Ніні Василівні, учителю біології Салтиково-Дівицького закладу 
загальної середньої освіти Куликівської селищної ради;

- Тарасенко Ірині Олексіївні, учителю біології ліцею №15 м. Чернігова;
- Ясько Любові Григорівні, учителю природознавства Батуринської спеціальної 

ЗОШ-інтернату І-ІІ ст. Чернігівської обласної ради;
- Баклажко Світлані Григорівні, учителю-дефектологу та Марусі Сергію 

Сергійовичу, учителю трудового навчання комунального закладу «Березнянський 
багатопрофільний 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 і 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;

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

- Волошину Василю Григоровичу, вчителя фізичної культури, заступника 
директора з господарської роботи Старобасанської ЗОШ-інтернату І-ІІ ст. 
Чернігівської обласної ради;

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

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

Мирошніченко Тетяні Василівні, педагогу-організатору Прилуцької 
спеціальної ЗОШ-інтернату І-ІІ ст. Чернігіської обласної ради;

- Шевель Тетяні Анатоліївні, вихователю комунального закладу «Прилуцький 
навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради;



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

4. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у порядку 
рекомендації органам управління освітою органів місцевого самоврядування:

4.1 Проаналізувати підсумки участі здобувачів освіти закладів загальної 
середньої і позашкільної освіти в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 
навчально-дослідних земельних ділянок та довести їх результати до відома 
керівників закладів освіти.

4.2 Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу навчально- 
дослідних земельних ділянок.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИЙ


