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Н А К А З 

01.12.2021 р.                                      Ужгород                                                   № 106 

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнського заочного конкурсу 

„Галерея кімнатних рослин” 

Відповідно до п. 130 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік, затвердженого  

наказом МОН України від 24.11.2020 № 1452, листа Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 01.11.2021 № 270 „Про 

проведення обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду 

внутрішнього озеленення приміщень навчальних закладів „Галерея кімнатних 

рослин”, наказу ЗОЕНЦ від 15.11.2021 № 99 „Про проведення  обласного етапу 

Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду внутрішнього озеленення приміщень 

навчальних закладів „Галерея кімнатних рослин” з 15 до 26 листопада 2021 року 

було проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього 

озеленення приміщень навчальних закладів „Галерея кімнатних рослин”. 

Конкурс проводився з метою виявлення, підтримки та пропагування 

кращого досвіду роботи з внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних 

закладів. 
На обласний етап конкурсу було представлено 11 робіт учнів із 

Біласовицької гімназії Нижньоворітської сільської ради, закладів загальної 

середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Богдан, с. Розтоки та с. Видричка Богданської 

сільської ради Рахівського району, Тересвянського закладу загальної середньої 

освіти І – ІІІ ступенів Тересвянської селищної ради Тячівського району, 

Сусківської гімназії Полянської сільської ради, Керецьківського закладу 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Керецьківської сільської ради, 

Сасівського закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Берегівського 

району, Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, Еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської 

міської ради, Мукачівського центру позашкільної освіти. 

Відповідно до рішення обласного журі 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді переможців обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу: 
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І місце: Повханич Марину, вихованку гуртка «Юні квітникарі» 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

Керівник Кремінь Оксана Іванівна, завідувач відділу організаційно-масової 

роботи ЗОЕНЦ, керівник гуртка. 

ІІ місце: 

-  Філей Ганну, Лугош Олену, учениць 10 класу Сасівського ЗЗСО І – ІІІ 

ступенів Берегівського району. Керівник Русінка Маріанна Василівна, вчитель 

біології та хімії; 

-  Гурток „Основи біології” Еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Виноградівської міської ради, Великокомятівська ЗОШ І – ІІІ ступенів. 

Керівник Глушко Юлія Василівна, вчитель біології. 

ІІІ місце:  

-  Гурток «Юні квітникарі» Мукачівського центру позашкільної освіти. 

Керівник Русин Вероніка Іванівна; 

-  Учнів 5-А класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Розтоки Богданської сільської ради 

Рахівського району. Керівники Федірцан Людмила Олександрівна, вчитель 

біології, Баранюк Ірина Юріївна, шкільний психолог, Попович Марія 

Олексіївна, вчитель географії; 

- Самусь Мар’яну Юріївну, вчителя біології Біласовицької гімназії 

Нижньоворітської сільської ради Мукачівського району.  

2. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за участь у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу:  

- Петрунька Івана, учня 7-В класу Керецьківського ЗЗСО І – ІІІ ступенів 

Керецьківської сільської ради; 

- Сокач Маріанну Іванівну, вчителя біології Сусківської гімназії Полянської 

сільської ради; 

- Маринець О.І., керівника екологічного гуртка ЗЗСО І – ІІІ ступенів 

с. Видричка Богданської сільської ради Рахівського району; 

- учнів 8-В класу Тересвянського ЗЗСО І – ІІІ ступенів Тересвянської 

селищної ради Тячівського району. Керівник Токар О.І.; 

- учнів 2-Б класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Богдан Богданської сільської ради 

Рахівського району. Керівник Шютєва Людмила Юріївна. 

3. Роботи, що посіли І та ІІ місця в обласному етапі конкурсу, надіслати на 

фінальний етап Всеукраїнського конкурсу-огляду внутрішнього озеленення 

приміщень навчальних закладів „Галерея кімнатних рослин”. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної та методичної роботи Кузьму В.Ю. 

 

 

 

Директор ЗОЕНЦ                                                                Олександр ГЕРЕВИЧ 
 


