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Про підведення підсумків
Всеукраїнського конкурсу «ЕКОклас»

Відповідно до наказу МОН України від 27.12.2013 № 1842 «Про затвердження Плану
всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2014  рік»,
Міністерство  освіти  і  науки  України,  Національний  еколого-натуралістичний  центр
спільно з торговельною мережею «Фокстрот. Техніка для дому» з 15 жовтня 2013 р. до 5
травня 2014 р. провели І Всеукраїнський конкурс для учнівської молоді «ЕКОклас».

Конкурс  проводиться  з  метою  підвищення  рівня  еколого-просвітницької  та
природоохоронної  діяльності  учнівських  колективів  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних закладів; формування екологічної культури у населення. 

Учасниками  конкурсу  стали  учнівські  колективи,  творчі  учнівські  об’єднання
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів України віком від 6 до 17 років та
педагоги  з  практичним досвідом роботи в  дослідницькій та  природоохоронній діяльності,
галузі екології.

Всього  на  конкурс  надійшло  403  шкільних  проекти,  з  них  312  –  у  номінації
«ЕКОдизайн»  (лідер  за  кількістю  робіт  –  Чернівецька  область),  77  –  у  номінації
«ЕКОкреатив»  (найбільша  кількість  робіт  -  із  Запорізької  області)  та  14  –  у  номінації
«ЕКОінновація»  (першість  за  Житомирською та  Дніпропетровською областями).  Загальна
кількість безпосередніх учасників конкурсу – близько 20 000.

За підсумками конкурсу:

НАКАЗУЮ:
І. Нагородити дипломами учасника від торговельної мережі «Фокстрот. Техніка для дому»
всіх учасників конкурсу «ЕКОклас».

ІІ.  Нагородити  диплом  із  врученням  подарункового  сертифікату  на  3000  грн.  від
торговельної  мережі  «Фокстрот. Техніка для дому» за зайняте І місце наступні учнівські
колективи:
в номінації «ЕКОінновація»:

команду  учнів  11-А  та  11-Б  класів  КЗО  "Спеціалізована  середня  загальноосвітня
школа  №  141"  Дніпропетровської  міської  ради.  Тема  проекту:  «Батарейки,  здавайтесь».
Керівник проекту: вчитель світової літератури КЗО "Спеціалізована середня загальноосвітня
школа № 141" Дніпропетровської міської ради Шульга Алла Анатоліївна. 
в номінації «ЕКОкреатив»: 

команду учнів 3-Б класу Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст.№15, вихованці гуртка "Фітодизайн"
Ніжинського Будинку дитячої та юнацької творчості Чернігівської області. Керівник проекту:
класний керівник 3-Б класу Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст.№15 Петренко Лариса Борисівна.
в номінації «ЕКОдизайн»:

команду  вихованців  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді.  Тема  проекту:  «Навчальна  пасіка».  Керівник  проекту:  Мокляк  Аліна
Олексіївна.
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ІІІ.  Нагородити  диплом  із  врученням  подарункового  сертифікату  на  2500  грн.  від
торговельної  мережі  «Фокстрот. Техніка для дому» за зайняте ІІ місце наступні учнівські
колективи:
в номінації «ЕКОінновація»:

команду  клубу  «Теплі  долоньки»  Антрацитівської  загальноосвітньої  школи  І  –  ІІ
ступенів  № 4 Антрацитівської  міської  ради Луганської  області  Тема проекту:  «Школярі  і
молодь  м.  Антрацита  за  збереження  природних  ресурсів».  Керівник  проекту:  Кириченко
Тетяна Олексіївна.
в номінації «ЕКОкреатив»: 

команду  учнів  6-х класів КЗ «Запорізької спеціалізованої школи-інтернату «Січовий
колегіум» Запорізької обласної ради. Тема проекту: «Флешмоб «Врятуємо місто Z». Керівник
проекту: вчитель  праці  КЗ  «Запорізької  спеціалізованої  школи-інтернату  «Січовий
колегіум».Моргун Інна Геннадіївна
в номінації «ЕКОдизайн»:

команду  учнів  Овідіопольського районного будинку дитячої  та  юнацької  творчості
Одеської області. Тема проекту: «Інсталяції з вторинним використанням електротехнічних
елементів».  Керівник проекту: керівник гуртка «Культура рідного краю» Овідіопольського
районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської  області  Биковська  Тетяна
Миколаївна.

ІV.  Нагородити  диплом  із  врученням  подарункового  сертифікату  на  2000  грн.  від
торговельної мережі  «Фокстрот. Техніка для дому» за зайняте ІІІ місце наступні учнівські
колективи:
в номінації «ЕКОінновація»:

команду  Житомирського  екологічного  ліцею  №24.  Тема  проекту:  «Квест  із
застосуванням  інноваційної  технології  «web-квест».  Керівник  проекту:  вчитель  хімії  і
керівник клубу «Екос» Бабич Ольга Григорівна.
в номінації «ЕКОкреатив»: 

команду Ірпінського еколого-технічного центру школярів та молоді Київської області.
Тема проекту: «Маленька річечка – вразливий скарб природи». Керівник проекту: керівник
гуртка «Юні дослідники природи» Опенько Світлана Миколаївна.
в номінації «ЕКОдизайн»:

команду  учнів  Комунального  закладу  “Загальноосвітній  ліцей  міста  Орджонікідзе
Дніпропетровської  області».  Тема  проекту:  «Стильні  еко-сумки,  виготовлені  із  старих
джинсових речей». Керівник проекту: класний керівник Петренко Людмила Йосипівна.
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