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Н А К А З 

30.11.2021 р.                                      Ужгород                                                   № 108 

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

навчально-дослідних земельних ділянок 

 

Відповідно до п. 128 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

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

наказом МОН України від 24.11.2020 № 1452, листів Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді від 28.10.2021 № 221 „Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу учнівських навчально-дослідних 

земельних ділянок” та Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді від 29.10.2021 № 268 „Про проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу учнівських навчально-дослідних земельних 

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

Всеукраїнського конкурсу учнівських навчально-дослідних земельних ділянок”,  

з 15 до 26 листопада 2021 року було проведено обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу учнівських навчально-дослідних земельних ділянок. 

Конкурс проводився з метою розвитку мережі учнівських НДЗД у 

закладах загальної середньої та позашкільної освіти, підвищення ефективності 

та якості дослідної роботи, задоволення потреб учнів у професійному 

самовизначенні, залученні їх до практичної діяльності. 

На обласний етап конкурсу було представлено матеріали закладів 

загальної середньої освіти  Виноградівського району та Мукачівського центру 

позашкільної освіти. Загалом представлено 3 роботи. 

Відповідно до рішення обласного журі 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді переможців обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу: 

І місце: учнів 10-х класів Великоком’ятівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Керівник: Глушко Юлія Василівна, вчитель біології; 

ІІ місце:  Хрипту Андріану, ученицю 9 класу, Симканич Іванну, ученицю 

6 класу НВК «Широківська ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» Виноградівської  міської 

ради. Керівник: Кляп Тетяна Володимирівна, вчитель трудового навчання, 

завідувач НДЗД; 
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ІІІ місце: вихованців гуртка „Юні квітникарі” Мукачівського центру 

позашкільної освіти. Керівник: Русин Вероніка Іванівна.  

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

фінальний етап Всеукраїнського конкурсу учнівських навчально-дослідних 

земельних ділянок. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

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

 

 

 

 

Директор ЗОЕНЦ                                                                Олександр ГЕРЕВИЧ 
 


