
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАКАЗ

м. Київ

«22» квітня 2014 р. № 31/1

Про підведення підсумків 

Трудової акції «До дня Землі»

Розпочавшись  взимку  2013  та  продовжившись  навесні  2014  року  по  всій

Україні пройшла хвиля громадської та політичної активності, зачепивши усі струни

людської душі, спричинивши масове проведення природоохоронних заходів. 

Міжнародний  день  Землі  —  це  своєрідна  масштабна  акція,  спрямована  на

привернення  уваги  всіх  людей  до  ймовірних  і   існуючих  проблем нашої  планети.

Більшість з них стосуються питань охорони навколишнього середовища, глобального

потепління, збереження рослинності на планеті і т.п. У зв'язку з цим одним з основних

заходів цього свята вважається озеленення вулиць, селищ та міст... Звертається увагу

людства на  те,  що багатства  Землі  потрібно  берегти,  щоб  передати  їх  наступному

поколінню. 

Як казав відомий американський політик і активіст сенатор  Гайлорд Нельсон

«День Землі організовував себе сам». В цьому році ми допомогли йому організуватися

-  нагадавши усім  бажаючим  та  зацікавленим  про  цей  день,  закликавши  прийняти

участь  у  трудовій  акції  «До  дня  Землі».  Відповідно  до  плану  всеукраїнських  та

міжнародних очно-заочних масових заходів з учнівською та студентською молоддю

Міністерства  освіти  і  науки  України  на  2013  рік  та  річного  плану  Національного

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки

України на 2013 рік та розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010

р. №777-р «Про проведення щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте

довкілля» Національний еколого-натуралістичний центр  Міністерства освіти і науки

України оголошує підсумки трудової акції «До дня Землі» 2013-2014 н.р.. 

Під час акції було:

 висаджено: кущів - 356, дерев - 745, чагарників -  96;

 засіяно: газонів – 305,8 м2, квітників - 497 м2;

 розповсюджено: понад 700 листівок;

 проведено: анкетування - 1218 людей, екологічних конференцій, семінарів, 

майстер-класів, тренінгів, пленерів – 15, трудові акції – 13, природоохоронних 

акцій – 27, екологічний квест – 1, спортивні змагання – 5, караоке – 1, виступи 

екологічної агідбрігад – 5, модний показ одягу із втор сировини – 2; 

 випущено: номер журналу – 1, шкільна газета - 1;

 прибрано: територій - 8,9 га, братських могил – 17, пам’ятників - 6, 

спортивних дитячих майданчиків – 9, пішохідних шляхів – 4, тротуарів – 982 м;

 вивезено: сміття - 4,5 т;

 догляд за деревами (підрізані, обкопані, побілені): 405;

 були задіяні: приблизно 1163 людини;

 прийняли участь: вихованці та учні з 2 по 11 класи з 430 загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів; 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1


Учасниками були проведені: бесіди, рольові та дидактичні ігри, спортивні розваги,

тематичні заняття, екологічні конференції, виготовлялись плакати на екологічну 

тематику; прибиралось сміття на територіях дитячих садків, шкіл, галявин лісів, з 

берегів водоймищ та територій джерел; доглядались квіти, розбивались клумби, 

створювались нові газони, обстежувались та білились дерева; лагодились огорожі, 

ремонтувались та фарбувались елементи ігрових та спортивних майданчиків; 

проводились різноманітні свята, акції, екскурсії, суботники, заходи по благоустрою 

подвір’я, екологічні виставки світлин, майстер-класи, показ мод (одягу із втор 

сировини), тижні біології та екології, двомісячники, екологічні свята, випускались 

газети, журнали та багато іншого. 

Висловлюємо подяку обласним департаментам освіти і науки, колективам
обласних еколого-натуралістичних центрів за проведену організаційну роботу по

залученню школярів до активної участі у трудовій акції «До дня Землі»:

1. Донецькому обласному еколого-натуралістичному центру (директор Д.С. Безумов);

2. Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва

Київщини» (Т.В.Нестерук);

3. Комунальному закладу «Луганський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» (директор В.А. Яковлєв);

4. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та виховання 

(директор В.В. Довгий);

5. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралітичної 

творчості учнівської молоді (директор Л.Ю. Головченко);

На підставі висновків журі конкурсу 

НАКАЗУЮ:

Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства освіти і науки України за проведення на високому рівні  трудової
акції «До дня Землі» серед учнівських колективів та навчальних закладів:

1. Іванівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Красноармійської  райради

Донецької області;

2. Гродівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Красноармійської  ради

Донецької області;

3. Ємець А.М.,  вчителя біології,  хімії,  екології  Новотроїцької  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Красноармійської райради Донецької області;

4. Дмитрова В.Д., директора Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Красноармійської райради Донецької області;

5. Зайцеву  Олену  Володимирівну,  педагога-огранізатора,  вчителя  біології

Миролюбівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Красноармійської

районної ради Донецької області;

6. Поличаг А.А.,  завідувача Миролюбівського дошкільного навчального закладу

№ 25 Донецької області;

7. Селюкова  Володимира  Анатолійовича,  директора  Новоекономічної

загальноосвітньої школи I-III ступенів та Фоміну Діану Анатолівну, заступника

директора  з  ВР  Новоекономічної  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів

Красноармійської районної ради Донецької області;



8. Рикунову  Наталію  Сергіївну,  директора  Комунального  позашкільного

навчального  закладу  «Районна  станція  юних  натуралістів»  Красноармійської

райради Донецької області ;

9. Богославець  Ніну  Анатоліївну,  вчителя  географії  Білоцерківської

спеціалізованої  природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  №  16  ім.

М.О.Кириленка Білоцерківської міської ради;

10. Глущенко О.І., методиста станції юних натуралістів м. Білої Церкви Київської

області;

11. Ольбішевську  Ірину  Анатоліївну,  керівника  гуртка  «Юні  друзі  природи»,

педагога-організатора  Киево-Святошинського  Районного  Центру  еколого-

натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дмитрівська  загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів;

12. Лосіцьку В.В., директора Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянського

району Київської області;

13. Вандишеву  Оксану  Анатоліївну,  керівника  гуртка  «ЕКО»  Михайлівської

загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів Ровенківської  міської  ради Луганської

області (Члени гуртка «ЕКО»);

14. Ровеньківська гімназія ім. М.Трублаїні Ровеньківської міської ради Луганської

області;

15. Ініціативну групу «Нове покоління» та Пахольчук Олену Сергіївну, керівника

 гуртків Татарбунарського районного будинку дитячої творчості 

Одеської області;

16. Гурток  «Юний  еколог»  та  Орлик  Олену  Василівну,  керівника  гуртка

Комунального  закладу  «Будинок  дитячої  творчості»  Фрунзівського  районну

Одеської області;

17. Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді

Чернігівській області.

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький

вик. Роговенко Л.В.
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