
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

                       Н А К А З  
 

______________                                         Вінниця                                                № ________  

 

Про підсумки  проведення  

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу-огляду навчальних теплиць 

«Дивовижна теплиця» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 

1498 «Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної роботи)», з метою сприяння розвитку дослідницької і 

експериментальної роботи, здобуття знань, навичок  вирощування рослин в 

закритому ґрунті,  Вінницькою обласною станцією юних натуралістів впродовж 

квітня-листопада 2020 року було проведено обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу-огляду навчальних теплиць «Дивовижна теплиця». 

 У конкурсі взяли участь 6 загальноосвітніх закладів з Хмільницького, 

Гайсинського районів, Вінницької обласної станції юних натуралістів.  

Школярі області під керівництвом досвідчених педагогів працювали над 

створенням проектів розвитку шкільних навчальних теплиць, оволодівали 

сучасними екологічно безпечними  технологіями вирощування  овочевих культур, 

квітково-декоративних рослин, створювали колекційні фонди посадкового та 

насіннєвого матеріалу рослин закритого ґрунту, приймали  активну участь в 

обласному тижні біології, рослинництва та експериментального дослідництва, 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник» та інших заходах 

експериментального-дослідницького спрямування 

На підставі вище зазначеного та підсумкового протоколу журі, 

 

            НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити Почесними грамотами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Пилипенко Анну, вихованку гуртка «Біологія для 

допитливих» Вінницької обласної станції юних натуралістів, переможця обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду навчальних теплиць «Дивовижна теплиця»  

та  Белозерцеву Тетяну Валеріївну,  керівника гуртків цього ж закладу. 

2. Затвердити списки учнів-призерів обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу-огляду навчальних теплиць «Дивовижна теплиця» та їх педагогів, що 

додаються.  



3. Вінницькій обласній станції юних натуралістів (Драгомирецька О.А.) 

відзначити дипломами учнів-призерів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – 

огляду навчальних теплиць «Дивовижна теплиця»  та  грамотами педагогів, які їх 

підготували. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

В.о. директора Департаменту  

освіти і науки облдержадміністрації                           В. Буняк 

 
 
ПОГОДЖЕНО  

 
Заступник директора Департаменту  О. Чорна 

 

 

Заступник начальника управління загальної  

середньої, дошкільної освіти та виховної роботи –  

начальник відділу інклюзивної, спеціальної  

освіти та виховної роботи   Т. Лісогурська  

 

Заступник начальника  управління професійної 

освіти, інноватики та науки – начальник відділу  

економіки,  фінансування та статистичної звітності                                           Т. Кувшинова  

 

Юрист           А. Стахова   

 

 

ОЗНАЙОМЛЕНІ:   О. Драгомирецька  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ в.о. директора  

 Департаменту освіти і науки 

                                                                                облдержадміністрації 

  ____________ 202___  р. № ______ 

 

 

 

Списки учнів-призерів 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду навчальних теплиць 

«Дивовижна теплиця» 

 

ІІ місце - Старченко Діана, вихованка  гуртка «Квітникарі закритого ґрунту» 

Вінницької обласної станції юних. 

ІІІ місце - Форстян Анастасія, вихованка гуртка «Загадковий світ рослин»  

Вінницької обласної станції юних натуралістів. 

- Кисіль Єлизавета, учениця 8 класу КЗ «ЗШ І-ІІІ ступенів с. 

Качанівка» Війтівецької ОТГ Хмільницького району.  

 

 
Заступник начальника управління загальної  

середньої, дошкільної освіти та виховної роботи –  

начальник відділу інклюзивної, спеціальної  

освіти та виховної роботи  Т. Лісогурська  

 

 
Директор обласної станції юних 

натуралістів                                     О. Драгомирецька    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ в.о. директора  

 Департаменту освіти і науки 

                                                                                облдержадміністрації 

  ____________ 202___  р. № ______ 

 

 

Списки педагогів, які підготували учнів-призерів 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-огляду навчальних теплиць 

«Дивовижна теплиця» 

 

1. Слободяник Тетяна Василівна, завідуюча лабораторією тепличного 

господарства Вінницької обласної станції юних натуралістів. 

2. Цибух Оксана Василівна, керівник гуртка Вінницької обласної станції 

юних натуралістів. 

3. Перебейнос Тетяна Петрівна, вчитель біології КЗ «ЗШ І-ІІІ ступенів с. 

Качанівка» Війтівецької ОТГ Хмільницького району. 

 

 

 

 
Заступник начальника управління загальної  

середньої, дошкільної освіти та виховної роботи –  

начальник відділу інклюзивної, спеціальної  

освіти та виховної роботи  Т. Лісогурська  

 

 
Директор обласної станції юних 

натуралістів                                     О. Драгомирецька    

 

 

 

 


