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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«31» травня 2018 р. № 62

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

На  виконання  пункту  10.1  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 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  29  по  31  травня  ц.р.  у  м. Києві  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді спільно з Комунальним закладом
Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»  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  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.  Тема  виступів  колективів  у  2018  році  -  «Раціональне
природокористування».

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

За  результатами  творчої  презентації  природоохоронної  та  еколого-
просвітницької  діяльності,  що  проведена  колективами  протягом  навчального
року  у  регіонах,  її  результативністю,  глибоким  розкриттям  теми  під  час
конкурсних виступів, та на підставі висновків журі конкурсу



НАКАЗУЮ:

1.  Визнати  переможцями ХVІІ  Всеукраїнського  конкурсу  «Земля  –
наш  спільний  дім»  та  нагородити  дипломами  відповідного  ступеню  від
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України, а також кубком за:

Гран-Прі
-  Екологічну  агітбригаду  «Ромен-цвіт»  Роменської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №11 Сумської області (49 балів);
Керівник:  Зеленська  Вікторія  Володимирівна,  педагог  Роменської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області.

І місце
-  Екологічну  агітбригаду  «Вітаміни»  Комунального  закладу  Київської
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Боярського
навчально-виховного  комплексу  «Колегіум-загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів  № 3»  Києво-Святошинського  району  Київської  області
(48,25 балів);
Керівники:  Кучеренко  Вікторія  Віталіївна,  заступник  директора  з
навчально-виховної  роботи  Боярського  навчально-виховного  комплексу
«Колегіум – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Київської області.
Мирончук Оксана Михайлівна, соціальний педагог Боярського навчально-
виховного  комплексу  «Колегіум –  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
№ 3» Київської області.

ІІ місце
-  Екологічну  агітбригаду  «Веселка»  Чернігівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 10 Чернігівської області (48 балів);
Керівники:  Малець Наталія  Олександрівна,  вчитель географії  та  історії
Чернігівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів № 10 Чернігівської
області;
Люшин  Петро  Георгійович,  вчитель  інформатики,  ЗДВР  Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Чернігівської області.

ІІІ місце
-  Екологічну  агітбригаду  «Джерело»  Центру  позашкільної  роботи
Вітовського району Миколаївської області (47,25 балів);
Керівник: Ковалевич Оксана Миколаївна,  керівниу гуртка «Екологічний
театр»  Миколаївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Вітовської
районної ради Миколаївської області.



2.  Визнати  переможцями ХVІІ  Всеукраїнського  конкурсу  «Земля  –
наш спільний дім» в номінаціях та нагородити дипломами Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України фіналістів :

Номінація «Вдале режисерське втілення теми конкурсу»:
- Екологічну агітбригаду — екотеатр «Квітень» Красноградської гімназії
«Гранд» Красноградської районної ради Харківської області (45,75 балів).
Керівник:  Полякова  Ольга  Петрівна,  заступник  директора  з  виховної
роботи Красноградської гімназії “Гранд” Красноградської районної ради
Харківської області

Номінація «Краще висвітлення екологічних проблем рідного краю»:
- Екологічну  агітбригаду  «Екологічна  варта»  Ворохтянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради Івано-
Франківської області (45,5 балів).
Керівник:  Федоренко Ольга  Дмитрівна,  вчитель  біології  Ворохтянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради Івано-
Франківської області.
- Екологічну агітбригаду “ВІНКС” Центру дитячої та юнацької творчості
Ренійської районної ради Одеської області (42 бали).
Керівник: Тимошевська Ірина Юріївна, керівник гуртка «Рівний рівному»
Центру дитячої та юнацької творчості Ренійської районної ради Одеської
області.
-  Екологічну  агітбригаду  “Екос”  навчально-виховного  комплексу
«Овруцька гімназія імені А. Малишка – загальноосвітня школа І ступеня»
Житомирської області (37 балів).

Номінація «Креативний підхід до розкриття теми конкурсу»:
-  Екологічну  агітбригаду  «Друге  дихання»  Великоновосілківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2  Великоновосілківської
районної ради Донецької області (44 бали).
-  Екологічну  агітбригаду  “Екодіти”  Комунального  закладу  освіти
«Середня  загальноосвітня  школа  № 74»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області (39,75).
Керівник: Толкачова Світлана Георгіївна, заступник директора з виховної
роботи  Комунального  закладу  освіти  «Середня  загальноосвітня  школа
№ 74» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області.

Номінація «Найкраще висвітлення різнопланових аспектів екології»:
- Екологічну  агітбригаду  «Планета»  Комишанської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 26 Херсонської міської ради Херсонської області
(43,75 балів).
- Екологічну  агітбригаду  «Гармонія»  «Чортківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5» Тернопільської області (32,5 бали).



Номінація «Краще музичне оформлення і виконавська майстерність»:
- Екологічну  агітбригаду  «Eколідер»  Сарненського  районного  ліцею
«Лідер» Сарненської районної ради Рівненської області (44,75 бали).
Керівник: Рибачек  Світлана  Іванівна,  керівник  гуртка  Сарненського
районного ліцею «Лідер» Сарненської районної ради Рівненської області

Номінація «Краще хореографічне вирішення теми конкурсу»:
-  Екологічну  агітбригаду  «ECOWAY»  Луцького  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  № 7  -  природничий
ліцей» Волинської області (45,25 балів).
Керівники: Козлович Світлана Володимирівна, вчитель біології Луцького
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7
- природничий ліцей» Волинської області;
Ільчук  Жанна  Миколаївна,  вчитель  географії Луцького  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  № 7  -
природничий ліцей» Волинської області.

Номінація «Музичний драйв»:
-  Екологічну  агітбригаду  «Екос»  Великоборімської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Чернобаївської  районної  ради  Черкаської  області
(36,75 балів). 
Керівник:  Яненко  Наталія  Володимирівна,  методист  Комунального
закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми»
Черкаської обласної ради
- Екологічну бригаду «Еконація» Шишацької обласної гімназії-інтернату
для обдарованих дітей Полтавської області (46,75 балів).
Керівник:  Ружиленко  Наталія  Василівна,  вчитель  біології  Шишацької
обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей Полтавської області.

Номінація «Найкраща акторська майстерність»:
-  Екологічну  агітбригаду  «Все  в  наших  руках»  Комунального  закладу
«Інгульське  навчально-виховне  об'єднання  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів» Устинівського району Кіровоградської області (41,5 бали).
Керівник:  Довгенко  Ємілія  Костянтинівна,  педагог-організатор
Комунального  закладу  «Інгульське  навчально-виховне  об'єднання
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Устинівського  району
Кіровоградської області.

Номінація «Позитивне розкриття теми конкурсу»:
-  Екологічну  агітбригаду  «Покоління  NEXT»  Бродецького
загальноосвітнього  навчально-виховного  комплексу  І-ІІІ  ступенів
«Школа-дитячий садок» Вінницької області (41,5 бали).



Керівники: Кудрявець Алла Йосипівна, заступник директора з навчально-
виховної  роботи  Бродецького  загальноосвітнього  навчально-виховного
комплексу І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» Вінницької області;
Гайдей  Олена  Олексіївна,  завідуюча  відділом  організаційно-масової
роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів.

Номінація  «Патріотичний підхід до збереження ландшафтів рідного
краю»:

- Екологічну агітбригаду «TERRAKARPATIA» Великолазівського закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Баранинської  сільської  ради
Ужгородського району Закарпатської області (40,25 балів).
Керівник: Симко Ольга Михайлівна, Великолазівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Баранинської сільської ради Ужгородського
району Закарпатської області. 
-  Екологічну  агітбригаду  “Меріленд”  Опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  «загальноосвітня  середня  школа  I-III  ступенів
м. Хирів» Старосамбірського району Львівської області (33,5 бали).
Керівники: Горун  Ольга  Євгенівна  педагог-організатор  Опорного
загальноосвітнього навчального закладу «Загальноосвітня середня школа
I-III ступенів м. Хирів» Старосамбірського району Львівської області;
Гунько  Ліля  Романівна,  психолог Опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  «Загальноосвітня  середня  школа  I-III  ступенів
м. Хирів» Старосамбірського району Львівської області;
Кузьма  Любов  Романівна,  вчитель  інформатики  Опорного
загальноосвітнього навчального закладу «Загальноосвітня середня школа
I-III ступенів м. Хирів» Старосамбірського району Львівської області

Номінація «Пропаганда народних традицій щодо гармонізації
взаємовідносин з природою»:

-  Екологічну  агітбригаду  «Терра  плюс»  Кельменецького  районного
дитячо-юнацького центру Чернівецької області (41,5 бали).
Керівники:  Підкова  Наталія  Прокопівна,  методист  Кельменецького
районного дитячо-юнацького центру Чернівецької області.
Хоменко  Людмила  Василівна,  культорганізатор  Кельменецького
районного дитячо-юнацького центру Чернівецької області.
-  Екологічну  агітбригаду  «Едельвейс»  Червоноградської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 14  Львівської  області
(35,75 балів).
Керівники: Притула Оксана Романівна, вчитель географії, основ здоров’я,
природознавства,  економіки  Червоноградської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 14 Львівської області;
Павлучкович  Оксана  Валеріївна,  вчитель  історії  Червоноградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Львівської області; 



Борисенко  Надія  Петрівна,  заступник  директора  з  навчально-виховної
роботи  Червоноградської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 14
Львівської області.

3.  Нагородити  подяками  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 2018 році:

1. Козлович  Світлані  Володимирівні,  вчителю  біології  Комунального
закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів № 7-природничий ліцей Луцької міської ради» Волинської
області.

2. Ільчук  Жанні  Миколаївні,  вчителю  географії  Комунального  закладу
«Луцький  навчально-виховний  комплекс  загальноосвітня  школа
І-ІІ  ступенів № 7-природничий ліцей Луцької  міської  ради» Волинської
області.

3. Кудрявець  Аллі  Йосипівні,  заступнику  директора  з  навчально-виховної
роботи  Бродецького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу
І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» Вінницької області.

4. Гайдей  Олені  Олексіївні,  завідуючій  відділом  організаційно-масової
роботи  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  Бродецького
загальноосвітнього  навчально-виховного  комплексу  І-ІІІ  ступенів
«Школа-дитячий садок» Вінницької області.

5. Зеленській  Вікторії  Володимирівні,  педагогу  Роменської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області.

6. Поляковій  Ользі  Петрівні,  заступнику  директора  з  навчально-виховної
роботиКрасноградської гімназії  «Гранд» Красноградської  районної ради
Харківської області.

7. Кучеренко Вікторії Віталіївні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи  Боярського  навчально-виховного  комплексу  «Колегіум  –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Київської області.

8. Мирончук  Оксані  Михайлівні,  соціальному  педагогу  Боярського
навчально-виховного  комплексу  «Колегіум  –  загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів № 3» Київської області.

9. Ружиленко  Наталії  Василівнї,  вчителю  біології  Шишацької  обласної
гімназії-інтернату для обдарованих дітей Полтавської області.

10. Ковалевич  Оксані  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Екологічний  театр»
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вітовської районної
ради Миколаївської області.

11. Рибачек  Світлані  Іванівні,  керівнику  гуртка  Сарненського  районного
ліцею «Лідер» Сарненської районної ради Рівненської області.

12. Підкові Наталі Прокопівні, методисту, культорганізатору Кельменецького
районного дитячо-юнацького центру Чернівецької області.



13. Федоренко  Ользі  Дмитрівні,  вчителю  біології  Ворохтянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Івано-Франківської області.

14. Малець Наталії Олександрівні, вчителю географії та історії Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Чернігівської області.

15. Люшину Петру Георгійовичу, вчителю інформатики, ЗДВР Чернігівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Чернігівської області.

16. Толкачовій Світлані Георгіївні,  заступнику директора з виховної роботи
Комунального  закладу  освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  № 74»
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області.

17. Притулі  Оксані  Романівні,  вчителю  географії,  основ  здоров’я,
природознавства та економіки Червоноградської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 14 Львівської області.

18. Павлучкович  Оксані  Валеріївні,  вчителю  історії  Червоноградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Львівської області.

19. Борисенко  Надії  Петрівні,  заступнику  директора  з  навчально-виховної
роботи  Червоноградської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 14
Львівської області.

20. Тимошевській Ірині Юріївні, керівнику гуртка «Рівний рівному» Центру
дитячої та юнацької творчості Ренійської районної ради Одеської області.

21. Яненко  Наталії  Володимирівні,  методисту  Комунального  закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
районної ради» Черкаської області.

22. Горун  Ользі  Євгенівні,  педагогу-організатору  Опорного
загальноосвітнього навчального закладу  «Загальноосвітня середня школа
I-III ступенів м. Хирів» Старосамбірського району Львівської області.

23. Гунько  Лілії  Романівні,  психологу  Опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  «Загальноосвітня  середня  школа  I-III  ступенів
м. Хирів» Старосамбірського району Львівської області.

24. Кузьмі  Любові  Романівні,  вчителю  інформатики  Опорного
загальноосвітнього навчального закладу  «Загальноосвітня середня школа
I-III ступенів м. Хирів» Старосамбірського району Львівської області.

25. Симко Ользі  Михайлівні,  педагогу Великолазівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Баранинської сільської ради Ужгородського
району Закарпатської області.

26. Довгенко  Емілії  Костянтинівні,  педагогу-організатору  Комунального
закладу  «Інгульське  навчально-виховне  об’єднання  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської області.

4. 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 2018 році:



- Нестерук Тамару Василівну, директора Комунального закладу Київської
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;
-  Шевченко  Людмилу  Миколаївну,  заступника  директора  з  навчально-
методичної роботи Комунального закладу Київської обласної ради «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини» ;
- Радзівілл Аллу Анатоліївну, заступника директора з навчально-виховної
роботи Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини»;
-  Бондаренко  Людмилу  Анатоліївну,  завідувача  методичного  відділу
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини»;
- Покотило Катерину Костянтинівну, завідувача еколого-натуралістичного
відділу Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини»;
-  Личак  Ірину  Сергіївну,  завідувача  відділу  спортивного  туризму  і
краєзнавства  Комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини»
-  Дюдю  Людмилу  Юріївну,  методиста  відділу  спортивного  туризму  і
краєзнавства  Комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини»;
-  Аджамко  Інну  Леонідівну,  культорганізатора  Комунального  закладу
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;
-  Юхимчука  Андрія  Павловича,  звукорежисера  Комунального  закладу
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

5.  Нагородити  подяками  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 2018 році:

-  Романенко  Юлію  Миколаївну,  головного  спеціаліста  департаменту
екології  та  природних  ресурсів  Київської  обласної  державної
адміністрації;
-  Стаменову  Тетяну  Анатоліївну,  директора  Вишнівського  центру
творчості дітей та юнацтва;
-  Чурілова Андрія Михайловича,  старшого викладача кафедри ботаніки
Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства
НУБіП України;
-  Рижанкову  Аллу  Леонідівну,  керівника  вокальної  студії  «Барвисті
мальви» Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини»;



-  Мимренко  Олену  Сергіївну,  керівника  ансамблю  барабанщиць
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини».

6.  Висловити  подяку  педагогічним  колективам  обласних  еколого-
натуралістичних  центрів  (СЮН)  за  проведену  організаційну  роботу  по
залученню школярів та молоді до участі у ХVІІ 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  ХVІІ  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.

8. ХVІІІ  Всеукраїнський  конкурс  колективів  екологічної  просвіти
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  «Земля  –  наш
спільний дім» у 2018 році провести за темою: «Моя мала Батьківщина» у
м. Ромни Сумської області.

Директордоктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


