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Про підведеня підсумків
 Всеукраїнського конкурсу 
для школярів "ЕКОоб'єктив" 

Відповідно  до  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  для  школярів
«ЕКОoб'єктив»  з  листопада  2013  року по  березень  2014  року Національним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України  (директор  В.В.  Вербицький)  спільно  з  Державним  підприємством
«Центр  еколого-експертної  аналітики»  (В.о.  директора  О.В.  Мунтян)  за
підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України було проведено
Всеукраїнський конкурс для школярів «ЕКОoб'єктив».

Конкурс  проводився  з  метою  залучення  підростаючого  покоління  до
вирішення  проблеми  забруднення  навколишнього  середовища,  а  саме  до
проблеми  створення  стихійних  сміттєвих  звалищ  у  населених  пунктах  та
навколо них; формування екологічного мислення й бережливого ставлення до
природи;  розвитку  екологічної  культури  молоді  на  основі  залучення  до
практичної діяльності з поліпшення довкілля.

Основними завданнями конкурсу стали:
- привернення уваги учнівської молоді до екологічних проблем міста (області,
районного  центру,  мікрорайону),  а  саме,  до  проблеми  створення  стихійних
сміттєвих звалищ у населених пунктах та навколо них; 
-  заохочення  їхньої  практичної  діяльності  з  поліпшення  місцевого
навколишнього  середовища;  -  досягнення  учнями  певного  рівня  соціальної
компетентності, розвиток лідерських якостей, відповідальності за долю рідного
міста;
- підтримка екоініціатив.

Учасниками конкурсу стали учні та учнівські колективи загальноосвітніх,
професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, які надіслали біля
400 проектів за номінаціями:
- «Фотозвинувачення»: проект на тему «Вплив сміттєвих звалищ на навколишнє
середовище  та  способи  боротьби  з  ними  у  вашому  населеному  пункті»  з
кольоровими фотографіями;
- «ЕКОінновація»: винахідницький або раціоналізаторський проект з вирішення
проблеми сміттєвих звалищ.

Найактивнішими  учасниками  конкурсу  стали  школярі  з
Дніпропетровської,  Запорізької,  Хмельницької,  Рівненської  та  Черкаської
областей. 



Враховуючи  рівень  проведення  конкурсу  та  значення  проблеми
збереження навколишнього природного середовища  для  України  і  планети  в
цілому,  компетентним  журі  було  прийнято  рішення  затвердити  переможців
Конкурсу за номінаціями:

Номінація «Фотозвинувачення»

І місце

1. Творчий  колектив  Ради  учнівського  самоврядування  Дніпродзержинського
професійного  ліцею  м.  Дніпродзержинськ  Дніпропетровської  області  з
роботою: «Від екології довкілля - до екології душі».

ІІ місце

1. Бондарчук Карину, ученицю 10 класу та Олішевську Олександру, ученицю 9
класу  Острозької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №1  м.  Острог
Рівненської  області,  з  роботою:  «Вплив  сміттєвих  звалищ  на  навколишнє
середовище, та способи боротьби з ними у нашому населеному пункті»;

2. Петренко Єлізавету, ученицю 4 класу Нетішинської загальноосвітньої школи
I-III ступенів  №  2  м.  Нетішин  Хмельницької  області,  з  роботою:  «Вплив
продуктів  розпаду  місцевого  сміттєзвалища  на  стан  прилеглих  територій».
Керівник:  Стремедловська  Людмила  Леонідівна,  вчитель  початкових  класів
Нетішинської  загальноосвітньої  школи  I-III ступенів  №  2  м.  Нетішин
Хмельницької області.

ІІІ місце

1. Петрову  Ганну,  ученицю  3  класу  Родниківського  навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Сімферопольської
районної  державної  адміністрації  Автономної  Республіки Крим, з  роботою:
«Пробач, Земле!». Керівник: Петрова С.В;

2. Тарасюк Аліну, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи I-IIIст. с.Карпилівка
Ківерцівського району Волинської області, з роботою:«Не смітити легше, ніж
прибирати».  Керівник:  Федорчук  Галина  Степанівна,  вчитель  біології
Загальноосвітньої  школи  I-IIIст.  с.Карпилівка  Ківерцівського  району
Волинської області;

3. вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Національного  еколого-натуралістичного
центру Міністерства освіти і науки України м. Київ, з роботою :«Дорога до
Тараса?»  Керівник:  Радченко  Тамара  Дмитрівна,  керівник  гуртка  «Юні
екологи» Національного еколого-натуралістичного центру МОН України.

Номінація Екоінновація

І місце

1.  Суртаєву Юлію,  ученицю 11 класу  навчально-виховного комплексу  №3 у
складі “Загальноосвітня школа I-III ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з посиленою



військово-фізичною  підготовкою  ”  м.  Шепетівка  Хмельницької  області,  з
роботою: «Зменшення наслідків впливу відпрацьованих батарейок на довкілля».

ІІ місце

1. Шпак Любов, ученицю 11 класу Оріївського навчально-виховного комплексу
Сахновщинської  районної  ради  Харківської  області,  з  роботою:  «Боротьба  з
забрудненням навколишнього середовища біля сміттєвих звалищ за допомогою
фітонцидів».

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький


