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Про підсумки обласного конкурсу-огляду 
внутрішнього озеленення закладів загальної 
середньої та позаш кільної освіти 
«Галерея кімнатних рослин»

Відповідно до наказу М іністерства 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 позаш кільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позаш кільної освіти на 2018 рік», наказу 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
від 02.04.2018 № 135 «Про проведення обласного конкурсу-огляду
внутрішнього озеленення закладів загальної середньої та позаш кільної освіти 
«Галерея кімнатних рослин», Плану роботи комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» на 2018 рік, з метою 
залучення дітей та підлітків до роботи з озеленення та благоустрою території, 
формування екологічної культури особистості, активізації пізнавальної, творчої 
та просвітницької діяльності здобувачів освіти, покращення внутрішнього 
озеленення закладів загальної середньої та позаш кільної освіти у листопаді 
2018 року проведено обласний конкурс-огляд внутрішнього озеленення 
закладів загальної середньої та позаш кільної освіти «Галерея кімнатних 
рослин».

На розгляд журі подано 18 робіт здобувачів освіти закладів загальної 
середньої та позаш кільної освіти Ніжинського, Новгорода-Сіверського, 
Семенівського, Талалаївського районів, Бобровицької, Корюківської, 
Носівської, Семенівської, Сновської, Срібнянської і Талалаївської об’єднаних 
територіальних громад, міст Ніжин, Новгород-Сіверський і Чернігів.

Працюючи за завданнями конкурсу, здобувані освіти розробили проекти з 
озеленення шкільних приміщень, дослідили вплив рослин на організм людини, 
ознайомилися з історією розвитку, походженням, лікарськими особливостями 
кімнатних рослин та правилами догляду за ними, провели паспортизацію 
кімнатних рослин, розробили рекомендації щодо розміщення рослин у 
кабінетах відповідно до сторін горизонту. Доглядаючи за кімнатними



рослинами, здобувані освіти поглибили свої знання з біології рослин, набули 
практичних умінь і навичок з вегетативного розмноження, ознайомилися з 
поняттями мінерального та органічного живлення, вивчили первинні ознаки 
захворювання кімнатних рослин та способи їх захисту.

Високий рівень, оригінальність виконаних робіт продемонстрували 
колективи здобувачів освіти Світанківського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст. 
Ніжинської районної ради, Кобижчанського ЗЗСО І-ІІІ ст. Бобровицької міської 
ради, Корюківської ЗОНІ І-ІІІ ст. №4 Корюківської міської ради, центру 
позашкільної освіти Куликівської селищ ної ради, Сновського навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. -  дошкільний 
навчальний заклад» Сновської міської ради, Семенівського ЗЗСО І-ІІ ст. №5 
Семенівської міської ради, Н іжинської ЗОНІ № 9 Ніжинської міської ради, 
Н овгорода-Сіверської ЗОНІ №2 Ногорода-Сіверської міської ради, 
Чернігівського колегіуму №11 Чернігівської міської ради.

Естетичність оформлених робіт показала багатогранність творчої діяльності 
здобувачів освіти щодо створення зелених куточків та свідчить про 
зацікавленість дітей цим напрямом позаш кільної освіти.

Проте, журі конкурсу-огляду відмітило, що у деяких роботах використано 
багато реферативного матеріалу, відсутні послідовність та етапність виконаних 
робіт.

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

1. Нагородити дипломами переможців обласного конкурсу-огляду 
внутрішнього озеленення закладів загальної середньої та позаш кільної освіти 
«Галерея кімнатних рослин»:

- колектив здобувачів освіти Світанківського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад-дош кільний навчальний 
заклад» І-ІІІ ст. Н іжинської районної ради;

- Гмиру Дарію та Кіхтенко Анну, здобувачів освіти 7-А класу 
Кобижчанського ЗЗСО І-ІІІ ст. Бобровицької міської ради;

- колектив здобувачів освіти 7-А класу Корю ківської ЗОНІ І-ІІІ ст. № 4 
Корюківської м іської ради;

- Глушак Софію та Олексієнко Владиславу, вихованців гуртка 
«Географічне краєзнавство» центру позаш кільної освіти Куликівської селищної 
ради;

- колектив здобувачів освіти Сновського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. -  дош кільний навчальний заклад» 
Сновської м іської ради;

- вихованців гуртка «Ю ний еколог» Семенівського ЗЗСО І-Ист. №5 
Семенівської міської ради;

- колектив здобувачів освіти Н іжинської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 9 Ніжинської 
міської ради;

- Хроленок Олександру, здобувана освіти 10 класу Новгорода-Сіверської 
ЗОШ  І-ІІІ ст. №2 Новгорода-Сіверської міської ради;



- М айбороду Інну, здобувана освіти Чернігівського колегіуму №11 
Чернігівської міської ради.

2. Оголосити подяку Управління освіти і науки облдержадміністрації 
учителям та керівникам творчих учнівських об ’єднань за ефективну 
організацію та проведення конкурсу-огляду «Галерея кімнатних рослин» в 
закладах загальної середньої та позашкільної освіти:

- Храпатій Любові М иколаївні, учителю біології Світанківського 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад- 
дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ст. Н іжинської районної ради;

Домарацькій Людмилі Іванівні, учителю хімії та біології 
Кобижчанського ЗЗСО І-ІІІ ст. Бобровицької міської ради;

- Рябець Олені М иколаївні, учителю біології Корюківської ЗОШ  І-ІІІ ст. 
№4 Корюківської міської ради;

- Савенко Ларисі Ростиславівні, керівнику гуртка «Географічне 
краєзнавство» центру позаш кільної освіти Куликівської селищної ради;

- Пилипець Олені Ю ріївні, учителю біології Сновського навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст. -  дошкільний 
навчальний заклад» Сновської міської ради;

- Білобородько Світлані Олександрівні, учителю хімії та біології 
Семенівського ЗЗСО І-ІІст. №5 Семенівської м іської ради;

- Силці Оксані Іванівні, учителю біології Н іжинської ЗОШ  І-ІІІ ст. №9 
Ніжинської міської ради;

- Скопіченко Тетяні Анатоліївні, учителю географії та біології Новгорода- 
Сіверської ЗОШ  І-ІІІ ст. №2 Новгорода-Сіверської м іської ради;

- Саволєй Д ар’ї Григорівні, учителю біології Чернігівського колегіуму №11 
Чернігівської міської ради.

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

3 .1 Проаналізувати підсумки участі здобувачів освіти в обласному конкурсі- 
огляді внутрішнього озеленення закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти «Галерея кімнатних рослин» та довести їх результати до відома 
керівників закладів освіти.

3.2 Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців обласного конкурсу-огляду «Галерея кімнатних 
рослин».

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

Начальни М. КОНОПАЦЬКИЙ


