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

НАКАЗ
м. Київ

«14» травня 2016 р. № 35

Про підсумки фінального етапу
Всеукраїнського конкурсу
«Земля-наш спільний дім»

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 
1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 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, та з метою 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 земельними ресурсами країни, з 12 до 14 травня ц. 
р. у с.Красне Скадовського району Херсонської області відбувся фінальний етап XV 
Всеукраїнського конкурсу «Земля-наш спільний дім». 

Тема конкурсу: «Збереження та раціональне використання земельних ресурсів 
України».

Його організатори - Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та комунальний заклад «Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

Учасниками конкурсу стали 22 колективи – переможці обласних турів
конкурсу  з:  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської, Донецької, Житомирської,
Івано-Франківської, Київської,  Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської, Харківської,  Херсонської,
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. 

За результатами творчої презентації природоохоронної та еколого-
просвітницької  діяльності  за  темою:  «Збереження  та  раціональне  використання
земельних 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 ХV Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш
спільний  дім» та  нагородити  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України,
кубком та подарунком за:

Гран-Прі
-  колектив  «Екологічна  варта»  Комсомольської  спеціалізованої  загальноосвітньої
школи І -ІІІ ступенів № 5 ім. Л.І. Бугаєвської Полтавської області;



І місце
-  коллектив «Молодіжний  театр  «Квітень»  Красноградської гімназія  «Гранд»
Красноградської районної державної адміністрації Харківської області;
ІІ місце
- колектив «Еко-лідер» Сарненського районного ліцею «Лідер» Рівненської області;
ІІІ місце
-  колектив  «Екодіти»  КЗО  «ОЕНЦДУМ»,  комунальний  заклад  освіти  «Середня
загальноосвітня  школа  №74»  Дніпропетровської  міської  ради  Дніпропетровської
області.

2. Визнати переможцями в номінаціях та нагородити грамотами Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України фіналістів ХV Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»: 
 Номінації
2.1«За вдале режисерське втілення теми конкурсу»
-  колектив екологічної просвіти «Земляни.UA» загальноосвітньої школа І -ІІІ ступеня 
с. Кримне Волинської області;
2.2. «За креативний підхід до розкриття теми конкурсу»
- колектив екологічної просвіти «Торнадо» Мартинівської  загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області;
2.3. «За найкраще висвітлення різнопланових аспектів екології»
- колектив екологічної просвіти «Вітаміни» Комунального закладу Київської обласної
ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  Боярської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 Києво-Святошинського району Київської області;
2.4. «За краще хореографічне вирішення теми конкурсу»
- колектив екологічної просвіти «Молодь за майбутнє» Ренійського центру дитячої та 
юнацької творчості, Ренійської гімназії Одеської області;
2.5. «За артистизм та акторську майстерність» 
- колектив екологічної просвіти «Ромен-цвіт» Роменської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів     № 11 Сумської області;
2.6. «За позитивне розкриття теми конкурсу»
-  колектив  екологічної  просвіти  «Екос» Бiлозерської  загальноосвітньої  школи  I-III
стyпенiв №18 Добропільської міської ради Донецької області; 
2.7. «За вдалий дебют»
-  колектив  екологічної  просвіти  «Здорово»  Олександрівського  районного  центру
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області. 

3.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки України за  участь у фіналі  ХV
Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»:
-  колектив  екологічної  просвіти  «Екосвіт»  Центру  позашкільної  освіти   ім.
О.Разумкова Житомирської області4
-  колектив  екологічної  просвіти  «Вартові  довкілля»  Комукального  закладу
«Запорізький обласний центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді»
Запорізької обласної ради;
-  колектив  екологічної  просвіти  «МИ-ГОЛОС,  МИ  –  ДУША,  МИ  –  НАДІЯ»
Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної
ради Івано-Франківської області;
- колектив екологічної просвіти «Меріленд» Хирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів   Старосамбірського району Львівської області;
-  колектив  «Екоштурм»  Миколаївського муніципального колегіума ім.  В.Д.  Чайки
Миколаївської області;



- колектив екологічної просвіти  «Веселка» Центру позашкільної роботи Жовтневого
відділу освіти, молоді та спорту, Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Миколаївської області;
- колектив екологічної просвіти «Блискавка» Кременецької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 4 Тернопільської області;
-  колектив  екологічної  просвіти  «ЕкоLIFE»  Чорнобаївського навчально-виховного
комплексу Херсонської області;
- колектив екологічної просвіти «Рубікон» Черкаської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів № 25 Черкаської області;
- колектив екологічної просвіти «Екіпаж» Сторожинецької районної гімназії 
Чернівецької області;
- колектив  екологічної просвіти «Соняшники» Чернігівського ліцею № 32 
Чернігівської області.

4.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприяння в організації
та  проведенні  фінального  етапу  Всеукраїнського  конкурсу «Земля  –  наш
спільний дім» у 2016 році:
-  колектив  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Херсонської  обласної  ради  (директор  Вітренко  Ельвіра
Валентинівна);
-  Криницького  Євгена  Анатолійовича,  начальника  управління  освіти  і  науки
Херсонської обласної державної адміністрації;
- Турика Віктора Ананійовича, голову Скадовської районної державної адміністрації;
- Гончара Михайла Васильовича, начальника відділу освіти Каховської міської ради;
-  Вітренко Ельвіру Валентинівну, директора  комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
-  Бачинську  Світлану  Петрівну,  завідувача  організаційно-масовим  відділом
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради;
-  Мудрак  Тетяну  Олександрівну,  завідувача  методичним  відділом  комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради;
- Валікову Олександру Віталіївну, методиста комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

5. Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівськоїмолоді Міністерства освіти і науки України за поширення екологічних
знаньсеред  учнівської  молоді,  формування  духовного  розвитку,  естетичного
смаку  таучасть  у  фінальному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу  «Земля  –  наш
спільний дім»:
-  Дудченко  Олені  Миколаївні, начальнику  відділу  освіти  Скадовської  районної
державної адміністрації;
- Лисенко Ірині Миколаївні, начальнику відділу позашкільної освіти, виховної роботи
та інтернатних закладів Херсонської обласної державної адміністрації;
- Савченко Ігорю Леонідовичу, директору ДОТ «Крилатий» Скадовського району; 
-  Димову  Олександру  Миколайовичу, кандидату  сільськогосподарських  наук,
завідувачу  лабораторії  економіки  інституту  зрошувального  землеробства
Національної академії наук України
- Бикодиру Віктору Миколайовичу, заслуженому працівнику культури України, члену
Національної спілки кінематографістів;



-  Єфремовій  Вікторії  Сергіївні,  провідному  фахівцю  з  екологічної  освіти
Національного природного парку «Олешківські піски»;
-  Шешиній  Наталії  Валеріївні, провідному  фахівцю  з  екологічної  освіти
Національного природного парку «Джарилгацький»;
-  Стоцькому  Анатолію  Михайловичу, виконавчому  директору  «Фундації  сприяння
громадської активності», лауреату Міжнародного фестивалю «Рампа-2000»
-  Альоновій  Ірині  Михайлівні,  культорганізатору комунального  закладу  «Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
-  Хандусь  Анні  Володимирівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу  «Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

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

7.  Висловити  подяку  керівникам  всіх  навчальних  закладів  –  учасникам  ХV
Всеукраїнського конкурсу  колективів  екологічної  просвіти  “Земля  –  наш
спільний  дім”  за  проведену  еколого-просвітницьку  та  природоохоронну
діяльність по збереженню земельних ресурсів.

8. ХVІ  Всеукраїнський  конкурс  колективів  екологічної  просвіти
загальноосвітніх  і  позашкільних навчальних закладів «Земля –  наш спільний
дім»  у  2017  році  провести  за  темою:  «Ландшафти  як  середовище  життя  та
об`єкти охорони» у м. Комсомольськ Полтавської області.
 

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

Вик. Радченко Т.Д.
т. 430-43-90


