
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«14» квітня 2016 р. № 29

Про підведення підсумків
ІІІ Всеукраїнського конкурсу
«ЕКОклас»

Відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 25 грудня
2015 р. №1360 “Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних органі-
заційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основ-
ними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для пе-
дагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік», Націо-
нальний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН  України  та
торговельна мережа «Фокстрот. Техніка для дому» спільно з Інститутом інно-
ваційних технологій і змісту освіти МОН України за ініціативи соціального цен-
тру Геннадія Виходцева в січні-квітні 2016 р. провели Третій Всеукраїнський
конкурс для учнівської молоді «ЕКОклас» (положення про конкурс – на сайті
www.nenc.gov.ua)

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

Всього на конкурс надійшло більше ніж 40 шкільних проекти. Вражаю-
чим є внесок школярів у порятунок довкілля: вони прибрали від бруду 20 тис. га
території, висадили 61 тис. кущів та 92 тис. дерев, заклали 136 клумби і ділянки
з  лікарськими  рослинами,  провели  3010  екологічних  агітаційних  заходів,
виготовили 1423 годівниць і шпаківень. Загальна кількість безпосередніх учас-
ників конкурсу – близько 600 000

За підсумками конкурсу:

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

ІІ.  В  номінації  «ЕКОкласний  колектив» нагородити диплом  із  врученням
подарункового  сертифікату  від  торговельної  мережі  «Фокстрот.  Техніка  для
дому» переможця та призерів конкурсу, а саме:

за зайняте І місце:
Проект  «Моя щаслива планета» учнів 4-б класу Криворізької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  122,м.  Кривий  Ріг,  Дніпропетровська  обл.  Керівник
проекту:  класний  керівник  4-б  класу, вчитель  початкових  класів  Непомняща
Олена Валентинівна.



за зайняте ІІ місце:
Проект «Жива криниця».  Учні  та  їхні  батьки,  вчителі,  працівники Троїцької
ЗОШ І-ІІІ ступенів Попаснянської районної ради Луганської області.

Проект  «Скляним  пляшкам  –  інше  життя».  Учні  10  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  с.
Боровичі,  члени гуртка  “Юний еколог”,  село  Боровичі,  Маневицький район,
Волинська область. Керівник проекту: Аршулік Надія Павлівна, вчитель біології
та хімії ЗОШ І-ІІІ ст. с. Боровичі

за зайняте ІІІ місце:
Проект «Уроки чистоплотності». Запорізький колегіум № 98, колектив «Екоклуб
98».  Керівник  проекту:  Міщук  Антоніна  Олександрівна,  вчитель  біології
Запорізького колегіуму №98

Проект «Тверді побутові відходи: екологічні проблеми і можливі шляхи їх рі-
шення». Члени клубу «Дивоцвіт» (учні 5- 11 класів), Маркушівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Бердичівської районної ради Житомирської області. Керівник проекту:
Томчук Людмила Василівна – вчитель біології.

ІІІ. В номінації «ЕКОкласна сім‘я» нагородити диплом із врученням подарун-
кового сертифікату від торговельної мережі «Фокстрот. Техніка для дому» пе-
реможця та призерів конкурсу, а саме::

за зайняте І місце:
Проект «Перша енергоплантація мого села. Як самому виростити біопаливо для
опалювання  власного  будинку».  Учасники  –  родина  Белай:  батько  Белай
Володимир,  донька  Белай  Ганна,  син  Белай  Володимир,  син  Белай  Андрій.
Запорізька область, Розівський район, село Вишнювате.

за зайняте ІІ місце:
Проект  «Біотехнологія  переробки  відходів  життєдіяльності».  Учасники  -
родина Момот:  донька Ганна,  син Андрій,  мама Євгенія Олександрівна,  тато
В’ячеслав Володимирович. м. Павлоград.

Проект  «Небезпечне  випромінювання.  Захист  від  електромагнітного
випромінювання».  Учасники  -  родина  Маковські:  батько  Маковський  Юрій
Анатолійович,  мати  Маковська  Наталія  Вікторівна,  син  Маковський  Дмитро
Юрійович, донька Маковська Ольга-Марія Юріївна. м. Житомир.

за зайняте ІІІ місце:
Проект «Темні плями синтетичних миючих засобів. Захист здоров’я людини та
навколишнього середовища від небезпечного впливу СМЗ». Учасники – родина
Сищук: батько Сищук Роман Миколайович, мати Сищук Юлія Іванівна, сини:
Сищук Микола та Сищук Іван. Волинська область, Ківерцівський район, смт.
Цумань.

ІV.Надати гран-прі проекту «Навчаємось через гру. Екологічні ігри для дітей» з
найкращою втіленою ідеєю екопрактики  для навчання широкого кола українців



екологічній культурі та відповідальності. Учасники: родина Санковських: тітка
Санковська Ірина,  племінниця Санковська Анастасія (м. Києв).

Рекомендувати даний проект для тиражування та розповсюдження в
навчальні заклади.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                                           В. В. Вербицький


