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

НАКАЗ
м. Київ

«17» травня 2017 р.

№ 47

Про підсумки фінального етапу
Всеукраїнського конкурсу колективів
екологічної просвіти
«Земля-наш спільний дім»
На виконання пункту 10.1 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН від 27.12.2016
№ 1626 та листа Міністерства освіти і науки України від 25.04.2017 № 3-312, з
15 до 17 травня ц.р. у м. Полтава Національним еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді спільно з Полтавським обласним екологонатуралістичним центром учнівської молоді був проведений фінальний етап
Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – наш
спільний дім».
Конкурс проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
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 щороку з метою підвищення рівня екологопросвітницької 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. Тема виступів колективів у 2017 році - «Ландшафти як середовище
життя та об’єкти охорони».
Учасниками конкурсу стали 22 колективи – переможці обласних турів
конкурсу з: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької,
Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської,
Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської,
Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернівецької, Чернігівської областей.
За результатами творчої презентації природоохоронної та екологопросвітницької діяльності, 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 ХVІ Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш

спільний дім» та нагородити дипломами відповідного ступеню від
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації, а також кубком та
подарунками за:
Гран-Прі
Екологічну агітбригаду «Вітаміни» комунального закладу Київської
обласноїради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Боярського
навчальновиховного комплексу «Колегіум-загальньоосвітня школа І-ІІІ ступенів
№3»Київо-Святошинського району Київської області
І місце
Екологічну агітбригаду «Ромен-цвіт» Роменської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №11 Сумської області
ІІ місце
Екологічну агітбригаду «Фація» навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» №1 імені Євгена Шабліовського
м. Каменя-Каширського Волинської області
ІІІ місце
Екологічну агітбригаду «Джерело» Сагайдацької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Шишацької селищної ради Полтавської області
2. Визнати переможцями в номінаціях та нагородити дипломами
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації, подарунками фіналістів ХVІ
Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»:
Номінація «Вдале режисерське втілення теми конкурсу»:
- Екологічну агітбригаду «Земляни» Глибоківської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області.
Керівники: Воскобойнікова Наталія Андріївна, заступник директора з
навчально-виховної роботи Глибоківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Харківської районної ради Харківської області, Козачук Світлана
Михайлівна, вчитель початкових класів Глибоківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області.
Номінація «Краще висвітлення екологічних проблем рідного краю»:
- Екологічну агітбригаду «Артеміда» ліцею №32 м. Чернігів.
Керівник: Мостова Надія Миронівна, вчитель української мови та літератури
ліцею №32 м. Чернігів.
Номінація «Креативний підхід до розкриття теми конкурсу»:
- Екологічну агітбригаду «Формула успіху» Одеської спеціалізованої школи
№40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Керівник:
Запорожченко
Наталія
Анатоліївна,
директор
Одеської
спеціалізованої школи №40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської
області.
- Екологічну агітбригаду «Здорово» Олександрівського районного центру
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області.
Керівник: Михалюк Наталя Володимирівна, методист, керівник гуртка
Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості
Кіровоградської області.
Номінація «Найкраще висвітлення різнопланових аспектів екології»:
- Екологічну агітбригаду «Едем» Делятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №3 Надвірнянського району Івано-Франківської області.
Керівник: Дробницька Інна Василівна, вчитель біологі Делятинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Надвірнянського району ІваноФранківської області.
- Екологічну агітбригаду «Екотур», навчально-виховного комплексу «Гімназіяспеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов»
Генічеської районної ради Херсонської області.
Керівники: Лукіна Світлана Валеріївна, завідувач організаційно-масовим
відділом Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості»
Херсонської обласної ради; Пирогов Ігор Анатолйович, заступник директора з
навчально-виховної роботи навчально-виховного комплексу «Гімназіяспеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов»
Генічеської районної ради Херсонської області; Акімова Ольга Леонідівна,
педагог-організатор навчально-виховного комплексу «Гімназія-спеціалізована
школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов» Генічеської районної
ради Херсонської області.
Номінація «Краще музичне оформлення і виконавська майстерність»:
- Екологічну агітбригаду «Екіпаж» Сторожинецької районної гімназії
м. Сторожинець Сторожинецької ОТГ Чернівецької області.
Керівник:
Токарюк
Валентина
Анатоліївна,
педагог-організатор
Сторожинецької районної гімназії м. Сторожинець Сторожинецької ОТГ
Чернівецької області.
Номінація «Краще хореографічне вирішення теми конкурсу»:
- Екологічну агітбригаду «Еко-лідер» Сарненського районного ліцею «Лідер»
Рівненської області.
Керівник: Рибачек Світлана Іванівна, керівник гуртка Сарненського районного
ліцею «Лідер» Рівненської області.
Номінація «Музичний драйв»:
- Екологічну агітбригаду «Еко-проект» Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 8 Покровського району Донецької області.
Керівник: Коваленко Ольга Олександрівна, заступник директора з навчальновиховної роботи Родинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8
Покровського району Донецької області.

Номінація «Найкраща акторська майстерність»:
- Екологічну агітбригаду «Екофактор» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
28 імені гетьмана Івана Виговського м. Житомир.
Керівник: Глінчевська Яніна Анатоліївна, директор загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 28 імені гетьмана Івана Виговського м. Житомир.
- Екологічну агітбригаду «Лілея» Шумського ліцею Тернопільської області.
Керівник: Костюк Людмила Григорівна, методист відділу освіти Шумської
міської ради Тернопільської області.
- Екологічну агітбригаду «Рубікон» Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 25 Черкаської міської ради Черкаської області.
Керівники: Мисько Лідія Миколаївна заступник директора з навчально-виховної
роботи Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 Черкаської
міської ради Черкаської області; Гуржій Ольга Михайлівна, педагог-організатор.
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 Черкаської міської ради
Черкаської області.
Номінація «Позитивне розкриття теми конкурсу»:
- Екологічну агітбригаду «Веселка» Мішково-Погорілівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів, Центру позашкільної роботи Вітовського відділу освіти
Миколаївської області.
Керівник: Катеринюк Тетяна Федорівна, керівник гуртка, педагог-організатор
Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Центру
позашкільної роботи Вітовського відділу освіти Миколаївської області.
- Еологічну агітбригаду «Діти світла» Летківської середньої загальноосвітньої
школи Тростянецького району Вінницької області. Керівники: Паламарчук
Оксана Іванівна, вчитель біології Летківської середньої загальноосвітньої
школи Тростянецького району Вінницької області; Мельник Валентина
Анатоліївна, культорганізатор відділу організаційно-масової роботи Вінницької
обласної станції юних натуралістів.
Номінація «Найкраще висвітлення теми конкурсу»:
- Екологічну агітбригаду «Екодіти» Комунального закладу «Запорізька
спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» Запорізької
обласної ради.
Керівник: Бережна Оксана Миколаївна, вчитель біології та екологі
Комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
«Січовий колегіум» Запорізької обласної ради.
Номінація «Патріотичний підхід до збереження ландшафтів рідного краю»:
- Екологічну агітбригаду «Екосвіт» Староушицької спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів екологічного напрямку Хмельницької області.
Керівник: Левко Лариса Афанасіївна, керівник гуртка Староушицької
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів екологічного напрямку Хмельницької
області .

Номінація
«Пропаганда
народних
традицій
щодо
гармонізації
взаємовідносин з природою»:
- Екологічну агітбригаду «Екопатруль» комунального закладу освіти
«Навчально-виховний комплекс №36 «Спеціалізована середня загальноосвітня
школа техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад»
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області. Керівник: Торопцева
Олена Павлівна, педагог-організатор комунального закладу освіти «Навчальновиховний комплекс №36 «Спеціалізована середня загальноосвітня школа
техніко-економічного профілю – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської
міської ради Дніпропетровської області.
- Екологічну агітбригаду «Ботанік» Городоцької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Львівської області.
Керівник: Петрович Валентина Володимирівна, вчитель географії Городоцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Львівської області.
3. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за високий рівень
організації і проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім» у 2017 році:
- Бедніну Віталія Григоровича, директора Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Полтавської обласної ради;
- Сусахіну Людмилу Володимирівну, заступника директора з навчальновиховної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Полтавської обласної ради;
- Майорнікову Ларису Володимирівну, заступника директора з адміністративногосподарської частини Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Полтавської обласної ради;
- Олефіра Івана Володимировича, керівника гуртка Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської обласної ради;
- Мокляк Аліну Олексіївну, завідувачку відділу екології та охорони природи
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Полтавської обласної ради;
- Валюх Марію Юріївну, завідувач відділу сільського господарства
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Полтавської обласної ради;
- Чайка Тетяна Василівна, методиста Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Полтавської обласної ради;
- Грищенко Наталію Юріївну, завідувачку лабораторії квітництва та
овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Полтавської обласної ради;
- Гудзь Яну Романівну, культорганізатора Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Полтавської обласної ради;
- Зірку Юлію Сергіївну, завідувачку відділу організаційно-масової роботи
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді
Полтавської обласної ради;
- Рощупкіна Олексія Вікторовича, культорганізатора Полтавського обласного
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради.

4. Надати Подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприянні у
проведенні фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш
спільний дім»:
- колективу Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської
молоді Полтавської обласної ради (директор Чернобель Н.Л.).
5. Висловити подяку педагогічним колективам обласних екологонатуралістичних центрів (СЮН) за проведену організаційну роботу по
залученню школярів та молоді до участі у ХVІ Всеукраїнському конкурсі
колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів “Земля – наш спільний дім” та успішне проведення
обласних етапів конкурсу.
6. Висловити подяку керівникам всіх навчальних закладів – учасникам
ХVІ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти “Земля –
наш спільний дім” за поширення екологічних знань серед учнівської
молоді, формування духовного розвитку, естетичного смаку та за проведену
еколого-просвітницьку і природоохоронну діяльність навчальних закладів.
7. ХVІІ Всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів «Земля – наш
спільний дім» у 2018 році провести за темою: «Раціональне
природокористування» у м. Біла Церква Київської області.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор

Вик. Радченко Т.Д.
т.430-43-90

В. В. Вербицький

