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Про підведення підсумків 
ХІІІ Всеукраїнського конкурсу 
колективів екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів
«Земля -  наш спільний дім»

        Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською
молоддю на 2014 рік Міністерства освіти і науки України, з 13 по 15 травня 2014 року у м.
Вінниці  відбувся  ХІІІ  Всеукраїнський  конкурс  колективів  екологічної  просвіти
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів “Земля – наш спільний дім”.   Тема
конкурсу: «Охорона первоцвітів. Збереження ранньоквітучих рослин».

Метою  конкурсу  є  підвищення  рівня  еколого-просвітницької  та  природоохоронної
діяльності учнівських колективів екологічної просвіти, формування екологічної свідомості та
дбайливого  ставлення  до  природи,  активізації  екологічного  руху  в  Україні,  привернення
уваги  місцевої  влади,  громадських  та  державних  організацій  до  існуючих   екологічних
проблем.
           Його організатори – Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України та Вінницька обласна станція юних натуралістів.

Учасниками  конкурсу  стали  17  колективів  з  16  областей  України:  Вінницької,
Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Кіровоградської,  Львівської,
Миколаївської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Харківської,  Херсонської,  Черкаської,
Чернівецької,  Чернігівської  областей  –  переможці  обласних  турів  конкурсу  колективів
екологічної просвіти (агітбригад) загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
        За  результатами творчої  презентації  природоохоронної  та  еколого-просвітницької
діяльності  за  темою:  «Охорона  первоцвітів.  Збереження  ранньоквітучих  рослин»,  що
проведена колективами протягом навчального року у регіонах, її результативністю, а  також
глибоке розкриття теми під час конкурсних виступів, на підставі висновків журі конкурсу 

НАКАЗУЮ:

       1. Визнати переможцями ХІІІ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  “Земля  –  наш  спільний  дім”  та
нагородити  грамотами  Департаменту  освіти  і  науки  Вінницької  облдержадміністрації  і
цінними подарунками за: 
 
Гран-прі
-  агітколектив  «Паросток»  загальноосвітньої   школи  І-ІІІ  ступенів  
ім. В. Липинського с. Затурці  Локачинського району Волинської  області;

І місце 
- молодіжний театр «Квітень» Красноградської гімназії «Гранд» Красноградської районної
державної адміністрації Харківської області;
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ІІ місце
- агітколектив «Крок до життя» навчально-виховного комплексу «Середня  загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №4 – ліцей» м. Могилева-Подільського Вінницької області;
-  колектив  екологічної  просвіти «Ромен-світ»   Роменської  загальноосвітньої   школи  І-ІІІ
ступенів  № 11, учнівського лісництва «Совенятко» Сумської області;

ІІІ місце 
-  агітбригаду  «Екологічна  варта»  навчально-виховного  комплексу  ім. Л.І. Бугаєвської
м. Комсомольська Полтавської області;
-  агітбригаду   «Веселка»  Мішково-Погорілівської  загальноосвітньої   школи І-ІІ  ступенів
Жовтневої районної ради Миколаївської області;
-  екологічну  агітбригаду  «Вартові  довкілля»  Долинської  загальноосвітньої   школи І-ІІІ
ступенів  №4 Кіровоградської області.

2.   Нагородити грамотами  Департаменту освіти і  науки Вінницької облдержадміністрації
учасників ХІІІ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів “Земля – наш спільний дім” за такими номінаціями:

- за відтворення та пропаганду народних традицій агітбригаду «Терра плюс» Кельменецького
районного дитячо-юнацького центру Чернівецької  області;
-  за  досягнуті  високі  результати  в  природоохоронній  роботі агітбригаду  «Аквавіта»
Демидівського  навчально-виховного  комплексу   «загальноосвітня   школа І-ІІІ  ступенів  -
ліцей» Рівненської  області;
-  за  активність  та  артистизм агітбригаду  «Первоцвіт»  Перещепинської   середньої
загальноосвітньої   школи  І-ІІІ  ступенів  №1 Новомосковського району  Дніпропетровської
області;
-  за  науковий підхід  до  висвітлення  теми агітбригаду  «Світ»  середньої  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №30  м. Чернігова;  
-  за  еколого-просвітницьку  діяльність агітбригаду  «Голос  Землі»  Харцизького навчально-
виховного комплексу № 5 Донецької  області; 
-  за  активну  пропаганду  збереження  первоцвітів агітбригаду  «Дайджест»  Каховської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №5 Херсонської  області; 
-  за національний колорит  агітбригаду  «Еко-Бескиди» Старосамбірської  загальноосвітньої
середньої  школи І-ІІІ  ступенів  №  1  Львівської   області,  Львівського   обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
 -  за  тісну  співпрацю  з  громадськими  та  природоохоронними  організаціями агітбригаду
«Промені сонця» Коростишівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів – ліцей інформаційних технологій» ім. Л. Х. Дарбіняна Житомирської області; 
-  за  різнобарвність  та  колорит  команди агітбригаду  «Знай!  Люби!  Бережи!»  навчально-
виховного комплексу «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської
міської ради   Кіровоградської  області;
-  за  оригінальність  жанру екобригаду  «Водограй»  Корсунь-Шевченківської  гімназії
Черкаської області.

 3. Висловити щиру подяку Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної
адміністрації (директор Департаменту Івасюк Ігор Дмитрович) за успішне проведення ХІІІ
Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів “Земля – наш спільний дім”.

4. За підготовку та високий рівень проведення ХІІІ Всеукраїнського конкурсу колективів
екологічної  просвіти  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів “Земля  –  наш
спільний  дім”  нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді:

- колектив Вінницької обласної станції юних натуралістів (директор Драгомирецька
Ольга Авксентіївна);



- колектив  Вінницького  міського  Палацу  дітей  та  юнацтва  ім.  Лялі  Ратушної
(директор Мусійчук Світлана Іванівна).

5. Висловити подяку педагогічним колективам обласних еколого-натуралістичних центрів
(СЮН) за проведену організаційну роботу по залученню школярів та молоді до участі у ХІІІ
Всеукраїнському конкурсі колективів  екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів “Земля – наш спільний дім” та  успішне проведення обласних етапів
конкурсу.

6.  Висловити  подяку  керівникам  всіх  навчальних  закладів  –  учасників  ХІІІ
Всеукраїнського конкурсу колективів  екологічної  просвіти  “Земля – наш спільний дім”  за
проведену еколого-просвітницьку та природоохоронну діяльність по збереженню первоцвітів
і ранньоквітучих рослин. 

7.  ХIV  Всеукраїнський  конкурс  колективів  екологічної  просвіти  загальноосвітніх  і
позашкільних  навчальних  закладів  «Земля  –  наш  спільний  дім»  у  2015  році  провести  у
Волинській області. Тема конкурсу: «Збереження водних ресурсів України».

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький


