
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 
 

29.12.2017           м. Полтава    № 160 

 

 

 

Про затвердження Положення 

про проведення конкурсу 

на кращу навчально-дослідну 

земельну ділянку 

 

На виконання Закону України «Про позашкільну освіту», з метою 

сприяння професійному самовизначенню молоді, здійсненню нею науково-

дослідницької та природоохоронної діяльності, розвитку вмінь ведення 

польових ботанічних досліджень, покращення стану навчально-дослідної 

земельної ділянки 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на кращу навчально-

дослідну земельну ділянку Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (додається). 

 

2. Завідувачу відділу сільського господарства Пугачовій І. Я. довести 

Положення про проведення конкурсу на кращу навчально-дослідну земельну 

ділянку до відома керівників гуртків Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

3. Забезпечити участь педагогічних працівників закладу в конкурсі. 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Сусахіну Л. В. 

 

 

 

Директор                             (підписано)                                              В.Г. Бедніна 



ЗАТВЕРДЖУЮ:     Додаток 

Директор Полтавського обласного   до наказу Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру   еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді    учнівської молоді 

      В.Г.Бедніна  29.12.2017 № 160 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу на кращу 

навчально-дослідну земельну ділянку Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 

 

1. Мета і завдання конкурсу 

Головною метою конкурсу на кращу навчально-дослідну земельну 

ділянку Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді (далі – Конкурс) є виховання господаря, здатного працювати на землі, 

формування творчої працелюбної особистості, оволодіння досвідом і 

науковими досягненнями в галузі сільськогосподарського виробництва. 

Завдання Конкурсу: 

- оволодіння сучасними технологіями вирощування 

сільськогосподарських та квітково-декоративних культур; 

- залучення до дослідницької роботи учнів – вихованців ПОЕНЦУМ; 

- закладання та проведення дослідів; 

- вивчення і дослідження малопоширених культур. 

 

2. Учасники Конкурсу 

Для участі в Конкурсі запрошуються педагогічні працівники відділів та 

агроном закладу позашкільної освіти. 

 

3. Критерії оцінювання та порядок проведення Конкурсу 

Конкурс проводиться безпосередньо на навчально-дослідній земельній 

ділянці ПОЕНЦУМ. При проведенні Конкурсу необхідно дотримуватись 

таких вимог: 

- розміщення земельних ділянок відповідно Положення про навчально-

дослідну земельну ділянку, затверджене наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.01.2015  № 68; 

- дотримання чергування сільськогосподарських культур; 

- правильна система обробітку ґрунту і застосування добрив; 

- висаджування та сівба сортового насіння; 

- своєчасне і якісне проведення робіт щодо підготовки ґрунту та догляду 

за посівами; 

- маркування ділянок; 

- боротьба зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур та 

квітково-декоративних рослин. 

Під час проведення Конкурсу будуть враховані такі критерії (кожен з 

критеріїв оцінюється за 5-бальною шкалою): 

- якість підготовки грунту до посівів; 

- вирощування малопоширених та рідкісних культур; 



- пікірування розсади, якість розсади (у закритому ґрунті); 

-посів і посадка сільськогосподарських і квітково-декоративних рослин в 

оптимальні строки; 

- поява та догляд за сходами (контроль за посівами проводиться в три 

етапи через кожні 15 днів); 

- естетичний вигляд квітково-декоративних рослин, масовість цвітіння; 

- закладання та проведення досліду; 

- збір врожаю; 

- підведення підсумків і проведення свята Врожаю; 

- участь у виставках. 

Підбиття підсумків робіт на ділянці проводять щороку у листопаді. 

Учасники Конкурсу за наслідками роботи виготовляють колекції насіння, 

гербарії, альбоми, фотоматеріали, звіти (план роботи на НДЗД, польовий 

журнал, щоденник). 

За матеріалами Конкурсу можуть бути оформлені різноманітні виставки, 

ярмарки, свято Врожаю тощо. 

 

4. Охорона праці гуртківців  на НДЗД 
У процесі роботи вихованців на ділянці забезпечується раціональний 

режим праці й відпочинку та дотримання учнями правил безпеки 

життєдіяльності і санітарно-гігієнічних вимог.  

Гуртківці допускаються до роботи на ділянці лише після проведення з 

ними інструктажу та перевірки знань з охорони праці 

Вихованці не допускаються до роботи з отрутохімікатами. 

 

5. Керівництво Конкурсом 

Керівництво Конкурсом здійснюється адміністрацією закладу освіти. До 

складу оргкомітету входять: директор, заступники директора, завідувачі 

відділів. 

 

6. Фінансування Конкурсу 

Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів ПОЕНЦУМ. 

 

7. Підведення підсумків та відзначення переможців 
Підведення підсумків та нагородження переможців Конкурсу 

здійснюється адміністрацією ПОЕНЦУМ. 

Учасники Конкурсу відзначаються грамотами ПОЕНЦУМ. Переможцям 

присуджуються премії: одна перша, дві других, три третіх в розмірі: 

                                      І місце – 1000 грн; 

ІІ місце – 800 Х 2 = 1600 грн; 

ІІІ місце – 600 Х 3 = 1800 грн. 

 

 

 

 


