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«18» травня 2015 р. № 31/1

Про підведення підсумків
ІІ Всеукраїнського конкурсу
«ЕКОклас»

Відповідно до плану роботи Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді на 2015 рік, затвердженого Міністерством освіти і науки України
(протокол №4 від 03.12.2014 року), Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської  молоді  МОН України  та  торговельна  мережа  «Фокстрот. Техніка  для
дому» спільно з  Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
за ініціативи соціального центру Геннадія Виходцева в січні-квітні 2015 р. провели
Другий 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
позашкільних навчальних закладів; формування екологічної культури у населення. 

Учасниками конкурсу стали учнівські колективи, творчі учнівські об’єднання
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів України віком від 6 до 17
років  та  педагоги  з  практичним  досвідом  роботи  в  дослідницькій  та
природоохоронній діяльності, галузі екології.

Всього на конкурс  надійшло 405 шкільних проекти.  Вражаючим є внесок
школярів  у  порятунок  довкілля:  вони  прибрали  від  бруду  25  тис.  га  території,
висадили  55  тис.  кущів  та  112  тис.  дерев,  заклали  162  клумби  і  ділянки  з
лікарськими рослинами,  провели 3240 екологічних агітаційних заходів, виготовили
1820 годівниць і шпаківень. Загальна кількість безпосередніх учасників конкурсу –
близько 700 000.

За підсумками конкурсу:

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

ІІ. Нагородити диплом із врученням подарункового сертифікату на 4000 грн. від
торговельної  мережі  «Фокстрот. Техніка для дому» за зайняте І місце наступні
учнівські колективи:
в номінації «ЕКОінновація»:

екологічну дитячу організацію (ЕДО) «Зелений гомін» Майорівської школи
Новобузької  районної  ради  Миколаївської  області.  Проект  «Черемшина,  або
Альтернативні види палива». 
в номінації «ЕКОкреатив»: 

https://nenc.gov.ua/doc/lust/2014/29-10-200.pdf


вихованці гуртків «Абетка безпеки» та «Фітодизайн» Ніжинського Будинку
дітей  та  юнацтва  при  Ніжинській  школі  № 15  (4-Б  клас)  Чернігівської  області.
Проект «Їдкий і ненаситний дим заважає жити всім».
в номінації «ЕКОдизайн»:

гурток  «Юні  рослинники»  Перечинського  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  с.  Дубриничі  Перечинського  району  Закарпатської  області. Проект
«Пластик та папір – джерело натхнення». 

ІІІ. Нагородити диплом із врученням подарункового сертифікату на 3000 грн. від
торговельної  мережі  «Фокстрот. Техніка для дому» за зайняте ІІ місце наступні
учнівські колективи:
в номінації «ЕКОінновація»:

Гімназію  біотехнологій  №  177  міста  Києва.  Проект  «Енергоефективний
навчальний  заклад». 
в номінації «ЕКОкреатив»: 

3-В  клас  Тернівської  школи  №  5  Дніпропетровської  області. 
в номінації «ЕКОдизайн»:

Гурток  «Творча  майстерня»  Мажарського  загальноосвітнього  навчально-
виховного  закладу  Кегичівського  району  Харківської  області.  Проект:
«Еволюційно-Креативна  Обробка  пластику, або  як  ЕКОрятівник  врятував  нашу
школу...»

ІV. Нагородити диплом із врученням подарункового сертифікату на 2000 грн. від
торговельної мережі  «Фокстрот. Техніка для дому» за зайняте ІІІ місце наступні
учнівські колективи:
в номінації «ЕКОінновація»:

команду учнів 10-11 класу Низівської школи Сумської області.
в номінації «ЕКОкреатив»: 

10-Б  клас  Черкаської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №3.  Проект:
«Думай глобально, дій локально!».
в номінації «ЕКОдизайн»:

Комітет «ЕКО» шкільного Парламенту Радомишльської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 м.
Радомишль Житомирської області. Проект: «Створення сенсорного саду».

V.  Висловити  подяку  із  врученням подарункового  сертифікату  на  1500  грн.  від
торговельної  мережі  «Фокстрот.  Техніка  для  дому»  керівникам  учнівських
проектів, які зайняли призові місця.
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