
«23» квітня 2021 р.                                                                                       № 35

Про підсумки фінального етапу
Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім»

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
24.11.2020  №  1452  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і
міжнародних  організаційно-масових  заходів  з  дітьми  та  учнівською
молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та
Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників позашкільної
освіти  на  2021  рік»,  та  від  14.05  2012  р.  №  573  «Про  затвердження
Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  «Земля  –  наш  спільний  дім»,
зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України  30.09  2012  р.  за  №
864/21176,  з  21  до  23  квітня  2021  року  Національним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді,  спільно  з  Департаментом
освіти  і  науки  Одеської  обласної  державної  адміністрації  та  Одеським
обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання, було
проведено  фінальний  етап  Всеукраїнського  конкурсу  «Земля  –  наш
спільний дім» (далі - Конкурс).

У зв’язку із продовженням в Україні режиму адаптивного карантину,
спричиненого  поширенням  епідемії  вірусу  COVID-19,  Всеукраїнський
конкурс «Земля – наш спільний дім» був проведений у заочному форматі.

Учасниками  Конкурсу  були  24  колективи  екологічної  просвіти  –
переможці  обласних  етапів  Конкурсу  -  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,  Івано-
Франківської,  Київської,  Кіровоградської,  Луганської,  Львівської,
Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Тернопільської,  Харківської,  Херсонської,  Хмельницької,  Черкаської,
Чернівецької, Чернігівської областей.

За  результатами  презентації  еколого-просвітницької  та
природоохоронної роботи колективів,  конкурсних виступів колективів за



темою  «Атака  вірусів.  Врятуй  Планету!»  та  на  підставі  рішення  журі
конкурсу

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки  України  переможців  фінального  етапу  Всеукраїнського
конкурсу «Земля – наш спільний дім»: Володар Гран-прі

- Колектив  «Видра»  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступеня  –  дитячий  садок»  с.  Видраниця
Волинської  області  (Кухарчук Вікторія,  Назарук Іван,  Наход Олександр,
Кисіль Дарія, Михальчук Анна, Токарська Маргарита, капітан колективу -
Назарук Іван, керівник колективу - Назарук Тетяна Василівна) (46 балів);

І місце
- Колектив  екологічної  просвіти  «Квітень»  Красноградського

ліцею № 5  Красноградської  міської  ради  Харківської  області  (Гарбузов
Вадим,  Асєєв  Олексій,  Смолянкіна  Уляна,  Славич  Єлизавета,  Дмитрук
Анастасія,  Василів  Анастасія,  керівник  колективу  -  Гарбузов  Вадим,
керівник колективу - Полякова Ольга Петрівна) (45,5 балів);

ІІ місце
- Колектив  «ЮЕНband»  Новодмитрівського  ліцею

Костянтинівської  міської  ради  Донецької  області  (Лутченко  Дмитро,
Клейн  Ірина,  Стахова  Марія,  Гущіна  Сніжана,  Правдівцева  Софія,
Яблучанський  Нікіта,  капітан  команди  -  Лутченко  Дмитро,  керівники
команди - Толоконнікова Жанна Василівна та Гусар Тетяна Олександрівна)
(44,2 бали);

- Агітбригада  «Екологічна  варта»  Спеціалізованої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  5  з  поглибленим  вивченням
предметів  природничо-математичного  циклу  ім.  Л.І.  Бугаєвської
Горішньоплавської  міської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської
області  (Назаренко  Валерія,  Городецька  Анна,  Миргородський  Богдан,
Севрюков  Артур,  Смородова  Олександра,  Домась  Вікторія,  капітан
команди  -  Назаренко  Валерія,  керівник  команди  -  Руденко  Наталія
Митрофанівна) (43,5 бали);

ІІІ місце
- Колектив  екологічної  просвіти  «Вітаміни»  комунального

закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва
Київщини»,  Боярського  академічного  ліцею  «Лідер»  Боярської  міської



ради Київської області (Стрілецький Ростислав, Мирончук Марія, Голюк
Ангеліна, Іванова Марія, Задорожний Нікіта, Петриченко Тамара, капітан
колективу  -  Стрілецький  Ростислав,  керівники  колективу  -  Оксана
Мирончук  та Валентина Дашкевич) (41,5 бал);

- Колектив  «Рубікон»  Черкаської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 25 Черкаської міської ради Черкаської області (Македонська
Анна, Шапка Катерина,  Гуржій Олександр, Пось Анна, Котенко Каріна,
Коваленко  Ігор,  капітан  колективу  -  Македонська  Анна,  керівники
колективу - Мисько Лідія Миколаївна та Гуржій Ольга Михайлівна) (41
бал);

- Колектив  «Мисливці  за  вірусами»  Шипинецького  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Кіцманської  міської  ради
Чернівецької  області  (Зайцева Надія,  Михайлик Василь,  Оленюк Артем,
Олійник  Аліна,  Сорокан  Мар'яна,  Чобан  Вероніка,  капітан  колективу -
Оленюк Артем, керівник колективу -  Білоус Аліна Тарасівна) (40,5 балів).

ІІ.  Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки  України  призерів  Всеукраїнського  конкурсу  «Земля  –  наш
спільний дім» у номінаціях:

Номінація: «ЕкоЕтноКолорит»
- Колектив «Оберіг» Загальноосвітнього навчального закладу І-

ІІІ ступенів № 10 Олександрійської міської ради Кіровоградської області
(Деревянко  Максим,  Орловський  Назарій,  Узлова  Юлія,  Пузиревська
Анастасія,  Данилко  Анна,  Пузиревська  Валерія,  капітан  колективу  -
Пузиревська  Валерія,  керівник  колективу  -  АНІДАЛОВА  Тетяна
Василівна) (40 балів);

Номінація: «Простір креативу»
- Колектив  «Еколайф»  опорного  закладу  «Чаплинська

спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів»  Чаплинської  селищної  ради
Херсонської області (Діденко Марина, Шевченко Тетяна, Окул Анастасія,
Яшна Поліна,  Подмазка Катерина,  Процко Валерія,  капітан колективу -
Процко  Валерія,  керівники  колективу  -  Процко  Лілія  Віталіївна  та
Парасків Катерина Вікторівна) (39 балів);

Номінація «Палкі юннатівські серця»
- Колектив «Едельвейс» закладу загальної середньої освіти І – ІІІ

ступенів  Соснівського  ліцею  №  2  Червоноградської  об’єднаної
територіальної  громади  Львівської  області  (Грунтовська  Вікторія,
Малицька Аліна, Марчук Назар, Сапіга Злата, Семенчук Вікторія,  Смук



Андрій,  капітан  колективу  -  Семенчук  Вікторія,  керівник  колективу  -
Притула Оксана Романівна) (38,3 балів);

Номінація: «Екодрайв»
- Колектив  екологічної  просвіти  «Ромен-цвіт»  учнівського

лісництва «Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 11   Роменської  міської  ради Сумської  області  (Курило Дар’я,  Беркут
Антон,  Єрмолович  Марина,  Бойко  Анастасія,  Желуденко  Жанна,
Кузьменко Юлія, капітан колективу - Беркут Антон, керівник колективу-
Зеленська Вікторія Володимирівна) (38,2 балів);

Номінація: «Відповідальність, енергія, дія»
- Колектив «Паросток» середньої  загальноосвітньої  школи І-ІІІ

ступенів  №  16  м.  Сєвєродонецька  Луганської  області  (Бєломєстний
Михайло,  Скорик  Назар,  Руденко  Вікторія,  Антонова  Олександра,
Марченко  Єлізавета,  Расторгуєва  Віолетта,  капітан  колективу  -
Бєломєстний  Михайло,  керівники  колективу  -  Осколкова  Тетяна
Миколаївна та Шевелева Наталя Миколаївна) (37,3 балів);

Номінація: «Нестандартне режисерське бачення»
- Колектив «ЕкоДзвін» позашкільного комунального навчального

закладу «Центр дитячої та юнацької  творчості» відділу освіти,  молоді і
спорту Бережанської міської ради Тернопільської області (Гурко Христина,
Медвідь Марія,  Єрохін Сергій,  Чавес  Гонсалес  Даніела,  Фурдига Ірина,
Герасимів Лідія, капітан колективу - Єрохін Сергій, керівник колективу -
Кулакова Оксана Іванівна) (36,8 балів);

Номінація: «Злагоджена команда»
- Колектив  «ЕКОСТАР»  Саф'янського  закладу  загальної

середньої  освіти  Саф'янівської  сільської  ради  Ізмаїльського  району
Одеської області (Вівчаренко Наталія, Гергі Тетяна, Крамаренко Анастасія,
Нєнкова Анжеліка, Подолюк Дар'я,  Стоянова Ольга, капітан колективу -
Подолюк Дар'я,  керівник  колективу -  Герасімов  Сергій  Олександрович)
(36,7 балів).

ІІІ.  Нагородити  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки України за участь у Всеукраїнському конкурсі «Земля – наш
спільний дім»:

- Колектив  «ШАНС»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Вараської міської ради Рівненської області (Верешко Анна, Новак Валерія,
Скрипчак Дарина, Терентій Діана, Хлібович Богдан, Швець Роман, капітан



колективу -  Скрипчак  Дарина,  керівник  колективу -  Романчук  Світлана
Володимирівна) (35 балів);

- Колектив  «Екосвіт»  опорного  навчального  закладу  «Заклад
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №2 імені  Івана  Богуна»  місто
Ямпіль  Ямпільської  міської  ради  Вінницької  області  (Алісєвич  Дар`я,
Деркач  Дар`я,  Качур  Анастасія,  Кожухар  Крістіна,  Кудря  Марія,
Сандульська Анна, капітан колективу - Кудря Марія, керівник колективу -
Медведчук Вікторія Валеріївна) (34,8 бали);

- Колектив «ЕкоLIFE» Хорошівського ліцею №2 Житомирської
області  (Радченко  Крістіна,  Баранівська  Олена,  Зелінська  Крістіна,
Шахбазян  Каріна,  Сохань  Ілля,  Костенко  Вікторія,  капітан  команди  -
Сохань Ілля, керівник колективу - Молодиченко Катерина Дмитрівна) (34,5
бали);

- Колектив «Еко-слід» Мішково-Погорілівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Мішково-Погорілівської сільської ради Миколаївської
області (Войцих Вікторія, Марущак Клим, Смоквіна Патрисія, Кришина
Каміла,  Новікова  Олена,  Анашенко  Анна,  капітан  колективу  -  Войцих
Вікторія, керівник колективу - Катеренюк Тетяна Федорівна) (33,8 бали);

- Колектив  «Зелена  стеблина»  Криворізької  гімназії  №  95
Криворізької  міської  ради Дніпропетровської  області  (Черноок Вікторія,
Чуланова Ганна, Грушевська Мілана, Пархоменко Софія, Суханова Дар’я,
Асерська  Наталія,  Зусманов  Валерій,  капітан  колективу  -  Черноок
Вікторія, керівник колективу - Міхляєва Неля Борисівна) (32,2 бали);

- Колектив «Джерело» Горбівського закладу загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  Куликівської  селищної  ради  Чернігівської  області
(Беленок Анастасія,  Білогура  Дар’я,  Білогура  Юлія,  Колешня Катерина,
Кирик  Ілона,  Щербацький  Богдан,  капітан  колективу  -  Щербацький
Богдан,  керівники  колективу  -  Павленко  Олександра  Миколаївна  та
Борисова Наталія Сергіївна) (31,8 бал);

- Колектив  «Грін»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (Малеш Христина, Дерев'янко
Євгенія,  Малеш  Антоніна,  Цмур  Олександра,  Малеш  Ангеліна,  Малеш
Євгенія, капітан колективу - Малеш Євгенія, керівник колективу - Малеш
Василина Василівна) (31,5 бал);

- Колектив  «Зоряні  дівчата»  Ліцею  №17  Івано-Франківської
міської ради (Пищ Ольга, Яцків Вероніка, Онуфрейчук Олександра, Ломей
Денис, капітан команди - Яцків Вероніка, керівник колективу - Нестерук
Людмила Михайлівна) (30,7 балів);

- Колектив  «Екопатруль»  Комунального  закладу  загальної
середньої  освіти  «Кушугумська  гімназія  «Інтелект»  Кушугумської
селищної ради Запорізького району Запорізької області (Загоняйко Аліна,
Кудлай  Поліна,  Лісничий  Нікіта,  Радєва  Вероніка,  Самарнська  Валерія,



Ярошенко  Поліна,  капітан  колективу  -  Лісничий  Нікіта,  керівник
колективу - Назаренко Наталія Сергіївна) (30,5 балів);

- Колектив  «Едельвейс»  Шепетівської  спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням основ
економіки  і  правознавства  м.  Шепетівка  Хмельницької  області  (Зуєва
Марія,  Кучерук  Софія,  Андрощук  Артем,  Неонета  Федір,  Слюсар
Олександр,  Шуляк  Олександр,  Свередюк  Назар,  капітан  колективу  -
Слюсар Олександр,  керівник колективу -  Месь Оксана  Василівна)  (19,2
балів).

ІІІ.  Відзначити  подякою  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  за  плідну  співпрацю  та
вагомий  внесок  у  формування  сучасної,  всебічно  розвинутої,
громадсько-свідомої  учнівської  молоді  у  рамках  проведення ХХ
ювілейного всеукраїнського конкурсу  «Земля – наш спільний дім»:

- Бізову  Марину  Борисівну  -  головного  спеціаліста  відділу
оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної
справи  управління  охорони  та  раціонального  використання  природних
ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної
державної адміністрації - представника журі конкурсу;

- Галюткіну  Валентину  Василівну  –  заступника  директора  з
начально-виховної роботи еколого-натуралістичного підрозділу Одеського
обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти   та  виховання  –
представника журі та організаційного комітету конкурсу;

- Запорожченко  Наталю  Анатоліївну, директора  Одеської
спеціалізованої школи № 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської
області – представника організаційного комітету конкурсу;

- Козловську Ларису Олексіївну - заступника голови громадської
організації «Інтелектуальний форум» - представника журі конкурсу;

- Колектив  «ФОРМУЛА  УСПІХУ»  Одеської  спеціалізованої
школи  №  40  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради  Одеської  області  -
представників організаційного комітету конкурсу.

- Колектив  приватного  закладу  загальної  середньої  освіти  «ІТ
STEP SCHOOL Одеса» (директор -  Іванова Алла Сергіївна) – партнерів
проведення конкурсу;

- Котельникову  Юлію  Олександрівну  -  голову  громадської
організації  «Центр  демократичного  розвитку  молоді  «Сенергія»  -
представника журі конкурсу та спікера другого конкурсного дня;

- Куриленко  Георгія  Петровича,  представника  комп’ютерної
академії  «Шаг»  -  спікера  другого  конкурсного  дня  Всеукраїнського
конкурсу;



- Майгурову  Ірину  Анатоліївну  -  завідувачку  бібліотекою
Військово-морського  ліцею  ім.  В.  Безкоровайного,  заслуженого
працівника  культури  -  представника  журі  конкурсу  та  спікера  другого
конкурсного дня;

- Макосія  Дмитра  Івановича  –  директора  Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;

- Михайленко Владислава Івановича - аспіранта кафедри екології
та  охорони  довкілля  Одеського  Державного  Екологічного  Університету
спікера майстер-класу другого конкурсного дня Всеукраїнського конкурсу;

- Павліщева Олексія Олександровича – голову циклової  комісії
«Видовищно-театралізованих  заходів»,  викладача  фахових  дисциплін
Миколаївського  фахового  коледжу  культури  і  мистецтв  -  представника
журі конкурсу;

- Павліщеву  Наталю  Олександрівну,  завідувачку  еколого-
біологічного  відділу  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання- представника організаційного комітету
конкурсу;

- Сафуанову  Наталю  Тахировну,  маркетолога  Одеської  філії
комп’ютерної  академії  «Шаг»  -  представника  організаційного  комітету
конкурсу;

- Усенко  Варвару  Ігорівну,  культорганізатора  Одеського
обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та  виховання  –
представника організаційного комітету конкурсу;

- Федорук  Галину  Валентинівну  –  керівника  гуртків  еколого-
натуралістичного підрозділу  Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання - представника організаційного комітету
конкурсу;

ІV.  Висловити  подяку  педагогічним  колективам  обласних
еколого натуралістичних центрів (СЮН) за проведену організаційну
роботу щодо залучення школярів та  молоді  до участі  у  фінальному
етапі  Всеукраїнського  конкурсу  «Земля  –  наш  спільний  дім»  та
успішне проведення обласних етапів конкурсу.

V. Висловити подяку педагогічним колективам обласних еколого
натуралістичних  центрів  (СЮН) за  проведену  організаційну  роботу
щодо  залучення  школярів  та  молоді  до  участі  у  фінальному  етапі
Всеукраїнського  конкурсу  «Земля  –  наш  спільний  дім»  та  успішне
проведення обласних етапів конкурсу.

VI. Висловити подяку керівникам закладів освіти – учасникам
фінального етапу 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 закладів освіти.

VII. За  підсумками  заходу  провести  фінальний  етап  ХХІ
Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної  просвіти закладів
загальної  середньої  та  позашкільної  освіти «Земля –  наш спільний
дім» у 2022 році в Волинській області з теми «Клімат змінюється. Твої
дії».

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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