
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«29» червня 2017 р. № 64

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського конкурсу
«10х10» у 2017 році

Відповідно  до  листа  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  МОН  України  від  30  листопада 2016 р.  № 240,  з  метою
створення  розвиненої  всеукраїнської  мережі  закладів  (або  творчих
учнівських/дитячих об’єднань) еколого-натуралістичного профілю, підвищення
ролі  та  статусу  творчих  педагогічних  колективів  та  закладів  в  суспільстві
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з
Українською  асоціацією  підприємств  водопровідно-каналізаційного
господарства  “Укрводоканалекологія”  у  2017  році  проведено  Всеукраїнський
конкурс «10х10».

На підставі рішення журі конкурсу:

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Української асоціації
підприємств  водопровідно-каналізаційного  господарства
«Укрводоканалекологія» переможців у номінації «Загальноосвітній навчальний
заклад»:

1. загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 9 Мирноградської міської ради
Донецької області з проектом «Шкільний екологічний клуб «Глобус»»;

2. загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 10 Мирноградської міської ради
Донецької  області  з  проектом  «Марафон  природоохоронними  містами
Донеччини».

3. Житомирський  екологічний  ліцей  № 24 з  проектом «Акція  «Жити
кліматично розумно»».

4. Лисанівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, ДНЗ» відділу
освіти,  молоді,  спорту, культури виконавчого комітету Старосинявської
селищної ради Хмельницької області з проектом «Екологічна агротехніка
вирощування капусти».

ІІ.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Української асоціації
підприємств  водопровідно-каналізаційного  господарства



«Укрводоканалекологія»  переможців  у  номінації  «Дошкільний  навчальний
заклад»:

1. комунальний  дошкільний  навчальний  заклад  «Ясла-садочок  № 100
«Барвінок»» управління освіти Маріупольської  міської  ради Донецької
області  з  проектом  «Екологічне  виховання  дітей  в  процесі  проектної
діяльності».

2. комунальний  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)  № 1
«Малятко» Сватівської міської ради Луганської області з проектом «Вода
— джерело життя».

3. Лозівський  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)  № 7  «Золотий
півник» Лозівської міської ради Харківської області з проектом «Дотик
природи»  —  екологічно-натуралістична  діяльність  дітей  дошкільного
віку».

4. дошкільний  навчальний  заклад  № 7  «Золотий  ключик»  (ясла-садок
комбінованого  типу,  комунальної  власності  м. Старокостянтинова)
Старокостянтинівського  району  Хмельницької  області  з  проектом
«Дослідницька станція «Пізнайко»».

5. Комунальний  заклад  «Дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)
комбінованого  типу»  № 207  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області  з  проектом  «Бережіть природу, бо вона дає
нам насолоду !»

ІІІ. Висловити подяку директорам загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів за сприяння у підготовці представлених на конкурс проектів.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
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