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

НАКАЗ
м. Київ

“05” листопада 2020 р. № 56

Про підсумки фінального етапу
Всеукраїнського конкурсу

«Земля – наш спільний дім»

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  

28.11.2019 р. № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за

основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2020 рік» та від

14.05.2012  р.  №  573  «Про  затвердження  Положення  про  Всеукраїнський

конкурс «Земля – наш спільний дім», зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України  30.09.2012  р.  за  №  864/21176,  з  03  по  05  листопада  2020  року

Національним  еколого-натуралістичним центром учнівської  молоді  спільно  з

Комунальним  закладом  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та

юнацтва Київщини» було проведено фінальний етап Всеукраїнського конкурсу

«Земля – наш спільний дім». 

Конкурс  проводиться  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.

У  зв’язку  із  продовженням  в  Україні  режиму  адаптивного  карантину,

спричиненого поширенням епідемії вірусу COVID-19, Всеукраїнський конкурс

«Земля – наш спільний дім» проведений в онлайн-режимі. 



Учасниками  конкурсу  стали  20  колективів  екологічної  просвіти  –

переможців  обласних  етапів  конкурсу  –  з  Вінницької,  Волинської,

Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,  Івано-

Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської,

Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської,

Чернівецької, Чернігівської областей. 

За результатами презентації еколого-просвітницької та природоохоронної

діяльності  колективів  упродовж  навчального  року,  конкурсних  виступів

колективів  з  теми  «Країні  Юннатії  –  95!»  та  на  підставі  висновків  журі

конкурсу, 

НАКАЗУЮ:

1. 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  екологічної  просвіти  «Формула  успіху»  Одеської  спеціалізованої

школи № 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської  області  (Катерина

Гадяцька,  Анастасія  Осипенко,  Аліна  Гончар,  Катерина  Кучерук,  Ольга

Осипенко,  капітан  колективу  –  Дмитро  Щабельський,  керівник  –  Наталя

Анатоліївна Запорожченко), 49,0 бали.

І місце

- колектив екологічної просвіти «Рубікон» Черкаської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №25 Черкаської міської ради Черкаської області (Михайло Шекір,

Діана Конюшек, Олександр Гуржій, Катерина Шапка, Ігор Коваленко,  Капітан

колективу – Анна Македонська, керівник – Лідія Мисько), 45,8 бали.

ІІ місце

-  колектив  екологічної  просвіти  «Гравітація»  Комунального  закладу  освіти

«Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №117» Дніпровської міської ради

Дніпропетровської  області  (Ірина  Сахарчук, Яна  Сутко,   Ангеліна  Галій,



Олександра Гопак, Тамара Філонова, капітан колективу – Віринея Добрянська,

керівник - Марина Германівна Таран), 44,0 бали;

-  колектив  екологічної  просвіти «Джерело»  Красноградського  навчально-

виховного  комплексу  №3  і  Красноградського  районного  центру  дитячої  та

юнацької  творчості  Харківської  області  (Лада  Лисогор,  Валерія  Цигута,

Анастасія Ляшук, Владислава Колісова, Софія Сергієнко, капітан колективу –

Дарина Рудьман, керівники – Ліна Волошко, Людмила Меднікова), 43,4 бали.

ІІІ місце

-  колектив  екологічної  просвіти  «Еко-слід»  Мішково-Погорілівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради Миколаївської

області (Софія Вереєвська, Клим Марущак, Юлія Ткачова, Патрисія Смоквіна,

Марія  Заровська,  капітан  колективу  –  Вікторія  Войцих,  керівник  –  Тетяна

Катеренюк), 41,8 бали;

- колектив екологічної просвіти «Здорово» Олександрівського районного центру

дитячої та юнацької творчості   Кіровоградської області (Артем Гречка, Дарія

Каракуленко,  Елеонора  Крамар,  Валерія  Михалюк,  Артур Предзимірський,

капітан колективу – Валерія Михалюк, керівник – Наталія  Михалюк), 41,7 бали.

2. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного центру

учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  призерів

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

«Глядацькі симпатії» 

- колектив  екологічної  просвіти  «Еко-слід»  Мішково-Погорілівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради Миколаївської

області (Софія Вереєвська, Клим Марущак, Юлія Ткачова, Патрисія Смоквіна,

Марія  Заровська,  капітан  колективу  –  Вікторія  Войцих,  керівник  –  Тетяна

Катеренюк); 

 «Простір креативу»

- колектив екологічної просвіти «ЕКОВАРТА» Комунального закладу «Луцький

навчально-виховний  комплекс  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  №10  -

професійний ліцей Луцької міської ради» Волинської області (Ірина Кучерява,

Дмитро Гаврилюк, Анжеліка Грабовецька, Софія Доброжанська, Антон Ткачук,



капітан колективу - Максим Капустинський, керівники - Наталія Мазурець, Інна

Гак, Раїса Терещук ), 40,5 бали.

 «Відповідальність, енергія, дія» 

- колектив екологічної просвіти «Зелена хвиля» Чернігівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 5 Чернігівської міської ради Чернігівської області (Анна

Бабич,  Платон  Небрат,  Вікторія  Силка,  Марія  Небрат,  Денис  Дорошенко,

капітан колективу - Валерія Радіч, керівник – Євгенія Борок), 40,6 бали;

 «Екодрайв» 

- колектив екологічної просвіти «ТЕРРА +» Кельменецького районного дитячо-

юнацького центру Чернівецької області (Вікторія Сугак, Богдана Філіпець, Юлія

Тивонюк,  Анна  Василишена,  Ірина  Андрущак,  капітан  колективу  -  Поліна

Гергелійник, керівник – Наталія Підкова, Людмила Хоменко), 40,3 бали.

 «ЕкоЕтноКолорит» 

- колектив  екологічної  просвіти  «Екологічна  варта»  спеціалізованої

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

природничо-математичного  циклу  ім.  Л.І.Бугаєвської  Горішньоплавнівської

міської ради Полтавської області (Марія Гілевич, Богдан Миргородський, артур

Севрюков,  Максим  Кисличний,  Яна  Палюх,  капітан  колективу  –  Валерія

Назаренко, керівник – Наталія Руденко), 40,5 бали.

«Екопрестиж» -

- колектив екологічної просвіти «Еcofuture» Заболотцівського закладу загальної

середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Заболотцівської  сільської  ради  Бродівського

району  Львівської  області  (Марія  Єзеніцька,  Юлія  Манюк,  Аліна-Стефанія

Нахвостач, Богдан Оленяк, Діана Яворська, капітан колективу Анастасія Банах,

керівники колективу Марія Цімарно, Марія Джас), 39 балів.

 «Відкриття року» 

- колектив  екологічної  просвіти  «Екосвіт»  Центру  позашкільної  освіти  ім.

О.Разумкова  Житомирської  області  (Дар’я   Яковлєва,   Валерія  Федосеєнко,

Наталія  Мельник,  Матвій  Лисюк,  капітан колективу –  Катерина Ходаківська,

керівник Ніна Ваховська), 40,2 бали.

 «Палкі юннатівські серця» 



- колектив екологічної просвіти «VIN FUN TEAM» Вінницької обласної станції 

юних натуралістів (Маргарита Науер, Поліна Дмитришина, Софія дмитришина, 

Олена Долінна, Ліана Чорнобай, капітан колективу – Ліза Житник, керівник – 

Юрій Страшевський), 40,5 бали. 

3. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного центру

учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  участь  у

Всеукраїнському конкурсі «Земля – наш спільний дім»:

- колектив екологічної просвіти «Делівчаночка» Делівського ліцею Олешанської

сільської  ради  ОТГ Тлумацького району Івано-Франківської  області  (Євгенія

Гушпит,   Анастасія  Паламарчук,  Марія  Храновська,  Аліна  Ціник,   Іван

Винничук,  капітан  колективу  –  Вадим  Іськів,  керівник  –  Галина  Іванівна

Габурак), 37,8 бали;

-  колектив  екологічної  просвіти  «Бурштинові  краплинки»  Дубровицького

навчально-виховного  комплексу  «Ліцей-школа»  Дубровицької  районної  ради

Рівненської  області  (Анна  Ковальська,  Яна  Дубінець,  Олександра  Дячук,

Вікторія Родзін, капітан колективу – Яна Поліщук, керівник – Руслана Драка),

36,2 бали;

-  колектив  екологічної  просвіти  «Мураха»  Кам'яницької  загальноосвітньої

школи  I-III  ступенів  Ужгородської  районної  ради  Закарпатської  області

(Вікторія  Бербега,  Ян  Олексій,  Антон  Чубірко,  Марія  Данко,  Вадим  Лазор,

капітан колективу – Анна Герич, керівник – Галина Кампо), 34,8 бали;

- колектив екологічної просвіти «Зелена варта» Іванківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Скала-Подільської  ОТГ Тернопільської  області  (Андрій Когут, Богдан Ярчук,

Анастасія  Дісяк,  Зоряна,  Басараба,  Юлія  Нижник,  капітан  команди -  Андрій

Кравчишин, керівники - Ігор Пакуляк, Володимир Кадуцький), 34,7 бали;

-  колектив  екологічної  просвіти  «Зелена  лінія»  Херсонської  спеціалізованої

школи  І  –  ІІІ  ступенів  №  57  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов

Херсонської області (Марія Долабані, Марія Костава, Дмитро Кудако,  Вікторія

Пасична, Анастасія Плакун, капітан колективу – Валерія Несвітайло, керівник –

Олена Олійникова), 33,7 бали;



-  Колектив  екологічної  просвіти  «Зелена  планета»  Донецького  обласного

еколого-натуралістичного центру, місто Краматорськ  Донецької області (Роман

Берніков, Ілля  Астраханцев,  Єгор  Косенко,  Микита  Кулик,  Анастасія  Шаля,

капітан колективу – Валерія Скряга, керівник – Аліна Касьянова), 30,8 бали;

-  колектив  екологічної  просвіти  «Зелена  охорона»   навчально-виховного

комплексу  «Дошкільний  навчальний  заклад  «Сонечко»  -  Новострільцівська

загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Міловської  районної  ради  Луганської

області  (Артем  Нотченко,  Дмитро  Вербицький,  Софія  Мохова,  Денис

Цибульський, Айнуре Юсіфова, капітан колективу -  Дар’я Зінченко, керівник –

Ірина Нотченко), 30,2 бали;

4.  Відзначити  подякою  Національного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  підготовку та

проведення  фінального  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  «Земля  –  наш

спільний дім»:

- Осипенко Жанну Жоржівну, директора Департаменту освіти і науки Київської

обласної державної адміністрації;

- Нестерук Тамару Василівну, в.о. директора Комунального закладу Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;

- педагогічний колектив Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини»;

- Ганну Іванівну Ткаліч, т.в.о. керівника Департаменту екології та природних

ресурсів Київської обласної державної адміністрації.

5.  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.

6. 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.

7.  За  підсумками  заходу  провести  фінальний  етап  ХХ  Всеукраїнського
конкурсу колективів екологічної просвіти закладів загальної середньої та
позашкільної освіти «Земля – наш спільний дім» у 2021 році в Одеській
області з теми «Атака вірусів. Врятуй планету!».

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                            В. В. Вербицький


