
 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ 

«18» квітня 2019 р. № 42 

 

Про підсумки фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу  

«Земля — наш спільний дім» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 21.11.2018 № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік», листа 

Міністерства освіти і науки України від 04.03.2019 № 3-213 «Про проведення 

фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім», з 16 по 

18 квітня 2019 року у м. Суми Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді спільно з комунальним закладом Сумської обласної ради – 

обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

провели фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «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 екологічних проблем.  

Учасниками конкурсу став 21 колектив екологічної просвіти – переможці 

обласних етапів конкурсу – з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, 

Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 

Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, 

Чернігівської областей.  



За результатами презентації еколого-просвітницької та природоохоронної 

діяльності колективів упродовж навчального року, конкурсних виступів 

колективів з теми «Моя мала Батьківщина» та на підставі висновків журі 

конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України призерів 

XVІІІ Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»: 

Володар Гран-прі 

колектив екологічної просвіти «Вітаміни» комунального закладу Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Боярського 

академічного ліцею «Лідер» Києво-Святошинського району Київської області 

(Михайлов Олександр, Кавецький Євген, Нежиборський Тарас, Компаніченко 

Предислава-Софія, Сірякова Анастасія, Колумбет Вікторія; керівники 

Мирончук Оксана Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, Дашкевич Валентина Олександрівна, педагог-організатор Боярського 

академічного ліцею «Лідер» Києво-Святошинського району Київської області), 

46,0 балів. 

І  місце 

колектив екологічної просвіти «Квітень» Красноградської гімназії «Гранд» 

Красноградської районної ради Харківської області (Славич Єлизавета, Кулик 

Даріна, Кременна Валерія, Дурачевська Валерія, Смолянкіна Уляна, Василів 

Анастасія; керівник Полякова Ольга  Петрівна, заступник директора з виховної 

роботи Красноградської гімназії «Гранд» Красноградської районної ради 

Харківської області), 44,6 бала. 

ІІ  місце 

- колектив екологічної просвіти «Аквавіта» опорного закладу Демидівський 

ліцей Демидівської селищної ради Рівненської області (Цимбалюк Анна, 

Карпюк Олександр, Климюк Валентин, Прендецька Ольга, Чекан Ольга, 

Радченко Юлія; керівники Бондаренко Валентина Григорівна, вчитель 

біології, екології та основ здоров’я, Карпюк Олена Василівна, музичний 

керівник опорного закладу Демидівський ліцей Демидівської селищної ради 

Рівненської області), 44,4 бала; 

- колектив екологічної просвіти «Ромен-цвіт» Роменської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області (Курило Дар’я, Єрмолович 

Марина, Беркут Антон, Бойко Анастасія, Кузьменко Юлія, Желуденко 

Жанна; керівник Крепочина Анна Володимирівна, заступник директора з 



виховної роботи Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

Сумської області), 43,4 бала. 

ІІІ місце 

- колектив екологічної просвіти «Терра» навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» № 2 м. Каменя-

Каширського Камінь-Каширської районної ради Волинської області (Шваюк 

Олександра, Митчик Дарина, Пась Вікторія, Сотник Вадислав, Ющик 

Оксана, Ковальчук Вячеслав; керівники: Митчик Тетяна Йосипівна, вчитель 

математики, Артемук Оксана Миколаївна, вчитель музики навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» № 2 

м. Каменя-Каширського Камінь-Каширської районної ради Волинської 

області), 41,8 бала; 

- колектив екологічної просвіти «Рубікон» Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 25 Черкаської міської ради Черкаської області 

(Македонська Анна, Шапка Катерина, Гуржій Олександр, Конюшек Діана, 

Котенко Каріна, Коваленко Ігор; керівники Гуржій Ольга Михайлівна, 

педагог-організатор, Мисько Лідія Миколаївна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 25 Черкаської міської ради Черкаської області), 40,4 бала; 

- колектив екологічної просвіти «Екосвіт» Центру позашкільної освіти імені 

Олександра Разумкова м. Бердичів Житомирської області (Філімончук Анна, 

Соболева Анастасія, Тихончук Ольга, Подобрій Катерина, Медведюк 

Карина, Петрук Петро; керівник Ваховська Ніна Олександрівна, завідувач 

методичного відділу Центру позашкільної освіти імені Олександра 

Разумкова м. Бердичів Житомирської області), 40,2 бала. 

 

2. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців 

ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» у номінаціях:  

«Вдале режисерське втілення теми конкурсу» 

- колектив екологічної просвіти «Екодіти» комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 74» Дніпровської міської ради 

Дніпропетровської області (Мосієнко Маргарита, Григор Анастасія, 

Біліченко Олександр, Гусевич Олександр, Левін Данило, Плискачев Гліб; 

керівник Толкачова Світлана Георгіївна, заступник директора з виховної 

роботи комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 74» 

Дніпровської міської ради Дніпропетровської області), 38,4 бала; 

- колектив екологічної просвіти «Джерело» Центру позашкільної роботи 

Вітовського району Миколаївської області (Худояш Альона, Кравченя 



Марина, Нікітчук Володимир, Яремчук Софія, Цимбал Ліана, Лощиць 

Тетяна; керівник: Ковалевич Оксана Миколаївна, керівник екологічного 

театру «Джерело» Центру позашкільної роботи Вітовського району 

Миколаївської області), 38,0 балів; 

«За практичну просвітницьку та природоохоронну діяльність 

колективу» 

- колектив екологічної просвіти «Все в наших руках» комунального закладу 

«Інгульське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Устинівської районної ради Кіровоградської області (Рибалко 

Дар’я, Гриджук Валерія, Веретельник Єлизавета, Діконенко Анастасія, 

Гладка Анна, Яценко Діана; керівник Довгенко Емілія Костянтинівна, 

керівник гуртка комунального закладу «Інгульське навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Устинівської районної 

ради Кіровоградської області), 38,0 балів; 

- колектив екологічної просвіти «ЮЕН Band» Новодмитрівського навчально-

виховного комплексу Костянтинівської районної ради Донецької області 

(Лутченко Дмитро, Клейн Ірина, Правдівцева Софія, Турка Марія, 

Яблучанський Нікіта, Стахова Марія; керівники: Толоконнікова Жанна 

Василівна, заступник директора з виховної роботи Новодмитрівського 

навчально-виховного комплексу Костянтинівської районної ради Донецької 

області), Гусар Тетяна Олександрівна, педагог-організатор, вчитель географії 

Новодмитрівського навчально-виховного комплексу Костянтинівської 

районної ради Донецької області), 36,8 бала; 

- колектив екологічної просвіти «Екологічна варта» Спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (Миргородський 

Богдан, Гілевич Марія, Калинку Анастасія, Калинку Софія, Назаренко 

Валерія, Гладирь Назар; керівники: Руденко Наталія Митрофанівна, педагог-

організатор, Богданова-Портяна Марина Володимирівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської 

ради Полтавської області), 37,8 бала; 

«За повагу до історичної спадщини рідного краю» 

- колектив екологічної просвіти «Веселка» Чернігівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Чернігівської міської ради Чернігівської області 

(Величко Тетяна, Пустовойт Ольга, Корж Аліна, Бойправ Дар’я, Грабовець 

Катерина, Скрипка Анастасія; керівник: Григораш Євгенія Олександрівна, 



учитель географії Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Чернігівської міської ради Чернігівської області), 39,6 бала; 

- колектив екологічної просвіти «Дивосвіт» Шумського ліцею Тернопільської 

області (Балагуда Ірина, Золотун Вікторія, Ковальчук Наталія, Клапчук 

Артем, Сірук Дмитро, Янчишина Марія; керівники: Калуш Людмила 

Юріївна, вчитель біології, Кравчук Вікторія Ростиславівна, заступник 

директора з виховної роботи Шумського ліцею Тернопільської області), 39,4 

бала; 

«Креативний підхід до розкриття теми конкурсу» 

- колектив екологічної просвіти «Екосіті» Флоринської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бершадського району Вінницької області 

(Чорнокульський Роман, Трум Ольга, Рудь Інна, Мануілова Вікторія, Савчук 

Вікторія, Костенюк Марія; керівники: Мельник Валентина Анатоліївна, 

культорганізатор Вінницької обласної станції натуралістів, Макарчук Ольга 

Василівна, учитель географії, екології, економіки Флоринської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бершадського району Вінницької 

області), 38,4 бала; 

- колектив екологічної просвіти «Жива водиця» Лиманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Роздільнянської районної ради Одеської області 

(Пасечник Дар’я, Харлампієв Тарас, Масленкова Анастасія, Прокоп’єва 

Ангеліна, Норік Дмитро, Рудковський Владислав; керівники: Остафієва 

Любов Миколаївна, заступник директора з виховної роботи, Білоус Вікторія 

Михайлівна, практичний психолог Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 Роздільнянської районної ради Одеської області), 35,2 бала; 

«Позитивне розкриття теми конкурсу» 

- колектив екологічної просвіти «Спалах» Новодністровської гімназії 

Новодністровської міської ради Чернівецької області (Білоконь Марія, 

Коцюруба Віолета, Понєтайкіна Ірина, Шумілова Анастасія, Маковій 

Вікторія, Чорна Олександра; керівники: Довбенко Наталія Іванівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, Гнатюк Світлана 

Миколаївна, педагог-організатор Новодністровської гімназії 

Новодністровської міської ради Чернівецької області), 33,6 бала; 

- колектив екологічної просвіти «Планета» Комишанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 26 Херсонської міської ради Херсонської області 

(Стафідов Дмитро, Джежуль Ольга, Гжибовський Артем, Бойко Дарія, 

Гусаченко Ярослав, Литвинова Віолета; керівник: Надточій Тетяна Іванівна, 

педагог-організатор Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 26 Херсонської міської ради Херсонської області), 37,6 бала; 

«За повагу і любов до рідного краю» 



- колектив екологічної просвіти «Стоп» Богородчанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Богородчанської районної ради Івано-Франківської 

області (Скрипник Яна, Левицький Михайло, Юрців Олександр, Проць Діана, 

Шимонівська Вікторія, Семенів Соломія; керівник: Журавська Лілія 

Миколаївна, соціальний педагог Богородчанської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 Богородчанської районної ради Івано-Франківської області), 

36,4 бала; 

- колектив екологічної просвіти «Вимітайлик» Волосянківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області (Русин Іван, Шоляк Ростислав, Брензович Каміла, 

Баран Валерія, Кость Людмила, Івашкович Вікторія; керівники: Кобилич 

Світлана Сергіївна, педагог-організатор Волосянківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради Закарпатської 

області), Копач Марія Іванівна, заступник директора з виховної роботи 

Волосянківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоберезнянської 

районної ради Закарпатської області) 38,6 бала; 

«Надія конкурсу» 

- колектив екологічної просвіти «Рятівники міста» комунального закладу 

«Спеціалізована середня школа № 17 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

іноземних мов м. Сєвєродонецька Луганської області» (Церковний Филип, 

Діденко Олена, Запорожець Анастасія, Пірков Давид, Трегубова Поліна, 

Стародинов Михайло; керівники: Бойко Вікторія Валеріївна, педагог-

організатор комунального закладу «Спеціалізована середня школа № 17 І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов м. Сєвєродонецька 

Луганської області», Матвієвська Оксана Володимирівна, методист 

комунального закладу «Луганський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді»), 25,4 бала. 

 

3. Відзначити подякою Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за підготовку 

та проведення ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»: 

- Гробову Вікторію Павлівну, директора Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації; 

- Палкіну Світлану Олексіївну, директора Державного позашкільного 

оздоровчого закладу санаторного типу «Ровесник»; 

- Киселя Андрія Юрійовича, депутата Сумської обласної ради; 

- педагогічний колектив комунального закладу Сумської обласної ради – 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, 

директор Тихенко Лариса Володимирівна; 



- Вертеля Владислава Вікторовича, головного спеціаліста відділу природно-

заповідного фонду та довкілля Департаменту екології та охорони природних 

ресурсів Сумської обласної державної адміністрації; 

- Бойко Наталію Вікторівну, викладача відділення хореографії Сумського 

вищого училища мистецтв і культури імені Д. Бортнянського; 

- Куліжнікову Наталію Вікторівну, завідувача відділу народно-пісенного 

мистецтва Сумського вищого училища мистецтв і культури імені 

Д. Бортнянського; 

- Решітька Олександра Васильовича, викладача відділення режисури Сумського 

вищого училища мистецтв і культури імені Д. Бортнянського. 

 

4. Висловити подяку педагогічним колективам обласних еколого-

натуралістичних центрів (СЮН) за проведену організаційну роботу щодо 

залучення школярів та молоді до участі у ХVІІІ Всеукраїнському конкурсі 

«Земля – наш спільний дім» та успішне проведення обласних етапів 

конкурсу. 

 

5. Висловити подяку керівникам навчальних закладів – учасникам 

ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу «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. 

 

6. За підсумками заходу провести фінальний етап ХІХ Всеукраїнського 

конкурсу колективів екологічної просвіти закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти «Земля – наш спільний дім» у 2020 році в Київській 

області з теми «Країні Юннатії – 95!». 

 

 

 

Директор 

доктор педагогічних наук, 

професор В.В. Вербицький 
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