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

НАКАЗ
м. Київ

«14» травня 2015 р. № 30

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

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 14.08.2014
№ 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік»
та  від  14.05.2012 № 573 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський
конкурс  «Земля  –  наш  спільний  дім»,  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції  України  30.09.2012  за  № 864/21176,  з  12  до  14  травня  ц.  р.
у м. Луцьку відбувся фінальний етап  XIV Всеукраїнського конкурсу «Земля –
наш  спільний  дім».  Тема  заходу:  «Збереження  водних  ресурсів  України».
Положення про конкурс розміщено на сайті www.nenc.gov.ua.

Його  організатори  -  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Волинський обласний
еколого-натуралістичний центр.

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  проблем  з  водними
ресурсами країни.

Учасниками  конкурсу  стали  22  колективи  –  переможці  обласних  турів
конкурсу  з:  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,
Закарпатської,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,  Львівської,
Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,
Харківської,  Херсонської,  Хмельницької,  Черкаської,  Чернівецької,
Чернігівської  областей.  З  Луганської  області  був  надісланий  конкурсний
відеовиступ команди Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу. 

За  результатами  творчої  презентації  природоохоронної  та  еколого-
просвітницької діяльності за темою: «Збереження водних ресурсів України», 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 ХIV Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної
просвіти загальноосвітніх  і  позашкільних навчальних закладів  “Земля –  наш

http://www.nenc.gov.ua/


спільний  дім”  та  нагородити  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України,
кубком та подарунком за:
Гран-Прі
  - колектив  екологічної  просвіти  «Дайджест»  Каховської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5 Херсонської області
І місце 
  -  колектив  екологічної  просвіти  «Eko-way»  Луцького  навчально-виховного
комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 – природничий ліцей Воли-
нської області
ІІ місце
  -  колектив екологічної просвіти «Формула успіху» Одеської спеціалізованої
школи №40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;
  -  колектив  екологічної  просвіти  «Веселка»  Мішково-Погорілівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Жовтневої районної ради Миколаївської
області
ІІІ місце 
  -  колектив  екологічної  просвіти  «Екіпаж»  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»,  Старожинецької  гімназії  Сторожинецького  району  Чернівецької
області;
  - колектив екологічної просвіти «Еко-енерджі» Бершадської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 Вінницької області;
  - колектив екологічної просвіти «Вітер» Синельниківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5 Дніпропетровської області;
  -  колектив  екологічної  просвіти  «  Екологічна  варта»  навчально-виховного
комплексу ім. Л. І. Бугаєвської м. Комсомольська Полтавської області;
  -  колектив екологічної  просвіти «Земляни» Глибоківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області.
2. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учні-
вської молоді Міністерства освіти і науки України за високу результативність
еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності серед учнівської молоді
у Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів «Земля – наш спільний дім»:
-  колектив  екологічної  просвіти  «Еколайн»  Чернігівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №29 Чернігівської області;
-  колектив  екологічної  просвіти  «Екофактор»  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів №28 м. Житомира Житомирської області;
- колектив екологічної просвіти «Рубікон» Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області;
-  колектив  екологічної  просвіти  «Акцент»  Городенківської  районної  станції
юних натуралістів Івано-Франківської області. 
3.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за креативний підхід до
висвітлення  екологічних  проблем  у  Всеукраїнському  конкурсі  колективів
екологічної  просвіти  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів
«Земля – наш спільний дім» : 



-  колектив  екологічної  просвіти  «Аква-Віта»  Червоноградської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №12  Червоноградської  міської  ради
Львівської області;
-  колектив  екологічної  просвіти  «Зелена  планета»  Компаніївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Компаніївської  райдержадміністрації
Кіровоградської області;
-  колектив  екологічної  просвіти  «Едельвейс»  Ямпільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №1 Сумської області;
-  колектив  екологічної  просвіти  «Блискавка»  Кременецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №4 Тернопільської області;
-  колектив  екологічної  просвіти  «Екотон»  Сєвєродонецького  навчально-
виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум» Луганської області.

4. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учні-
вської молоді Міністерства освіти і науки України за високий рівень акторської
майстерності  і  проявлену  творчість  у  висвітленні  екологічних  проблем  у
Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів «Земля – наш спільний дім»:
-  колектив  екологічної  просвіти  «Вітаміни»  комунального  закладу  Київської
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області;
- колектив екологічної просвіти «Зелений патруль» Горбаківського навчально-
виховного комплексу «Дошкілький навчальний заклад – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» Гощанської районної ради Рівненської області;
- колектив екологічної просвіти «Terra Karpatia» Великолазівської загальноосві-
тньої школи І-ІІІ ступенів Ужгородського району Закарпатської області;
-  колектив екологічної  просвіти «Ромашка» Цвітоського навчально-виховного
об’єднання «Дошкільний навчальний заклад, середня загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів, школа мистецтв» Хмельницької області.
5. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учні-
вської молоді Міністерства освіти і  науки України за поширення екологічних
знань  серед  учнівської  молоді,  формування  духовного розвитку, естетичного
смаку та  участь  у  Всеукраїнському конкурсі  колективів  екологічної  просвіти
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів «Земля – наш спільний
дім» екотеатр « Екосвіт» Комсомольського навчально-виховного комплексу  ім.
Л .І. Бугаєвської Полтавської області.

6.  Надати  подяку  Національного еколого-натуралістичного центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України керівникам колективів екологічної
просвіти, учасникам Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» за
підготовку  та  високу  результативність  еколого-просвітницької  та  природо-
охоронної діяльності серед учнівської молоді:
-  Рамазановій  Лілії  Петрівні,  Запорожченко  Наталії  Анатоліївні,  керівникам
агітколективу «Формула успіху» Одеської спеціалізованої школи № 40 І  -  ІІІ
ступенів Одеської міської ради Одеської області;
-  Орловській  Наталії  Вікторівні,  Стратулат  Ользі  Вікторівні,  керівникам
агітколективу«Дайджест» Каховської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів  
№ 5 Херсонської області;



- Таран Марині Германівні, керівнику агітколективу «Вітер» Синельниківської
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 5 Дніпропетровської області;
-  Аврамчук  Валентині  Миколаївні,  керівнику  агітколективу  «Ромашка»  Цві-
тоського  навчально-виховного  об’єднання  «Дошкільний  навчальний  заклад,
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, школа мистецтв» Хмельницької
області;
-   Глінчевській  Яніні  Анатоліївні,  керівнику  агітколективу  «Екофактор»
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 м. Житомира Житомирської області;
-  Тарасенко  Оксані  Володимирівні,  керівнику  агітколективу  «Еколайн»
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №29 Чернігівської області;
- Воскобойніковій Наталії Андріївні, Козачок Світлані Михайлівні, керівникам
агітколективу «Земляни» Глибоківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів
Харківської області;
- Дубовій  Ірині  Сергіївні, Мельничук  Ірині  Миколаївні,  керівникам
агітколективу «Блискавка» Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№4 Тернопільської області;
- Мисько Лідії Миколаївні, Гуржій Ользі Михайлівні, керівникам агітколективу
«Рубікон» Черкаської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  №25 Черкаської
міської ради Черкаської області;
-  Катеринюк Тетяні  Федорівні,  керівнику  агітколективу «Веселка»  Мішково-
Погорілівської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів Жовтневої районної ради
Миколаївської області;
-  Ящишиній  Ірині  Володимирівні,  Романчук  Марії  Іванівні,  керівникам
агітколективу  «Аква-Віта»  Червоноградської  загальноосвітньої   школи  І-ІІІ
ступенів № 12 Червоноградської міської ради Львівської області;
-  Карпець  Людмилі  Василівні,  Турченюк  Наталії  Олексіївні,  керівникам
агітколективу  «Зелений  патруль»  Горбаківського  навчально-виховного
комплексу  «Дошкілький  навчальний  заклад  –  загальноосвітня  школа   І-ІІІ
ступенів» Гощанської районної ради Рівненської області;
-  Токарюк  Валентині  Анатоліївні,  керівнику  агітколективу  «Екіпаж»
Сторожинецької  гімназії,  Чернівецького  обласного  еколого-натуралістичного
центру творчості учнівської молоді; 
- Полтавець Світлані Владиславівні, керівнику агітколективу «Зелена планета»
Компаніївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Компаніївської
райдержадміністрації Кіровоградської області;
- Лозовик Наталії Олексіївні, керівнику агітколективу «Едельвейс»  Ямпільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Сумської області;
-  Кучеренко  Вікторії  Віталіївні,  керівнику  агітколективу  «Вітаміни»
комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та
юнацтва Київщини» Київської області;
- Вонсуль Людмилі Ігорівні, керівнику агітколективу «Акцент» Городенківської
районної станції юних натуралістів Івано-Франківської області;
-  Симко  Ользі  Іванівні,  керівнику  агітколективу  «Terra  Karpatia»  Великола-
зівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Ужгородського  району
Закарпатської області;
-  Руденко Наталії  Митрофанівні,  Головкіну Кирилу Валерійовичу, керівникам
агітколективу  «Екологічна  варта»  Комсомольського  навчально-виховного
комплексу ім. Л. І. Бугаєвської Полтавської області;



-  Тенетко  Ярославі  Володимирівні,  керівнику  агітколективу  «Еко-енерджі»
Берщадської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Вінницької області; 
-  Козлович  Світлані  Володимирівні,  Ільчук  Жанні  Миколаївні,  керівникам
агітколективу  «EKOWEU»  Луцького  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів № 7 -  природничий ліцей» Волинської
області.
7.  Надати  подяку  Національного еколого-натуралістичного центру  учнівської
молоді  Міністерства освіти і  науки України за поширення екологічних знань
серед  учнівської  молоді  та  за  сприяння  в  організації  та  проведенні
Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів «Земля – наш спільний дім» у 2015 році:
- колективу Волинського обласного еколого-натуралістичного центру (директор
Остапчук Валентина Адамівна);
-  Федорчук  Валентині  Адамівні,  культорганізатору  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру;
- Бойчуку Петру Микитовичу, директору Луцького педагогічного коледжу;
-  Неводнічеку  Володимиру  Дем’яновичу,  головному  спеціалісту  управління
лісового та мисливського господарства Волинської облдержадміністрації;
- Гаврилюку Олександру Оксентійовичу, начальнику Маневицького районного
відділу освіти Волинської області;
-  Жук  Надії  Андріївні,  начальнику  Іваничівського  районного  відділу  освіти
Волинської області;
-  Грибуку Миколі Васильовичу, начальнику Ківерцівського районного відділу
освіти Волинської області;
- Стрільчуку Василю Івановичу, начальнику Любомльського районного відділу
освіти Волинської області;
-  Семченковій  Світлані  Анатоліївні,  начальнику  Локачинського  районного
відділу освіти Волинської області;
-  Шкобі  Василю  Андрійовичу,  завідувачу  відділу  «Музичне  виховання»
Луцького педагогічного коледжу;
- колективу Волинської обласної державної телерадіокомпанії (директор Куліш
Ольга Володимирівна).
8.  Надати  подяку  Національного еколого-натуралістичного центру  учнівської
молоді  Міністерства освіти і  науки України за поширення екологічних знань
серед учнівської молоді, формування духовного розвитку, естетичного смаку та
участь  у  Всеукраїнському  конкурсі  колективів  екологічної  просвіти
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів «Земля – наш спільний
дім»:
- Щербатюк Марії Дмитрівні, керівнику хореографічного колективу «Сузір’я»
Ківерцівської районної гімназії Волинської області;
-  Мельничук  Ользі  Сергіївні,  керівнику  зразкового театру  танцю «Зорецвіт»
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Ківерцівської  райдержадміністрації
Волинської області;
- колективу народного ансамблю танцю «Джерельце» Луцької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  25  (керівник  Мирослава  Євгеніївна  Войтович  –
Смірнова).
9.  Висловити  щиру  подяку  за  вагомий  внесок  у  забезпечення  розвитку
позашкільної  освіти  Волині,  активну  життєву  позицію  з  охорони



навколишнього  природного  середовища  серед  молоді  та  високий  рівень
організації  і  проведення  Всеукраїнського  конкурсу  колективів  екологічної
просвіти загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів «Земля – наш
спільний дім»:
-  Гунчику  Володимиру  Петровичу,  голові  Волинської  обласної  державної
адміністрації;
- Вітру Валентину Степановичу, голові Волинської обласної ради.
- колективу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ректор
Олешко Петро Степанович);

-  колективу управління  освіти  Луцької  міської  ради  (начальник  Гребенюк
Олег Володимирович).
10.  Висловити  подяку  педагогічним  колективам  обласних  еколого-
натуралістичних  центрів  (СЮН)  за  проведену  організаційну  роботу  по
залученню  школярів  та  молоді  до  участі  у  ХIV  Всеукраїнському  конкурсі
колективів  екологічної  просвіти  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних
закладів “Земля – наш спільний дім” та успішне проведення обласних етапів
конкурсу.
11.  Висловити подяку керівникам всіх навчальних закладів – учасникам ХІV
Всеукраїнського конкурсу  колективів  екологічної  просвіти  “Земля  –  наш
спільний  дім”  за  проведену  еколого-просвітницьку  та  природоохоронну
діяльність по збереженню водних ресурсів.
12.  ХV  Всеукраїнський  конкурс  колективів  екологічної  просвіти
загальноосвітніх і  позашкільних навчальних закладів «Земля – наш спільний
дім» у 2016 році провести у Херсонській області. Тема конкурсу: «Збереження
та раціональне використання земельних ресурсів України».
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