
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
      07.05.    2018            м. Дніпро №   287  /0/212-18 

 
Про підсумки проведення 
обласного етапу Всеукраїнського  
конкурсу  “Земля – наш спільний дім” 
 

Керуючись  наказом  департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації  
від 26 березня 2018 року № 164/0/212-18 “Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу “Земля – наш спільний дім”, з метою підвищення 
рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських 
колективів екологічної просвіти, протягом березня-квітня поточного року 
проводився обласний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної 
просвіти “Земля – наш спільний дім”,  

За підсумками протоколу журі 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Керівникам органів управління освітою ознайомитись з інформаційною 

довідкою про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
колективів екологічної просвіти “Земля – наш спільний дім” (далі - Конкурс) 
(додаток 1). 

2. Затвердити список агітбригад, які стали переможцями Конкурсу, що 
додається. 

3. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо:  

нагородження грамотами департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації та цінними подарунками  агітбригади, які стали 
переможцями Конкурсу;  

відзначення агітбригад за активну участь у зональному етапі обласного 
Конкурсу;  

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г.  

 
Директор департаменту                                                     О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ                                  
 



Додаток  
до наказу департаменту освіти  
і  науки   облдержадміністрації  
від 07.05. 2018   № 287  /0/212-18 
 

Інформаційна довідка 
про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  

“Земля – наш спільний дім” 
 

З метою активізації еколого-просвітницької та практичної 
природоохоронної діяльності школярів та молоді по збереженню та 
відновленню довкілля в березні 2018 року комунальним закладом освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” був 
проведений зональний відбірковий тур обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу колективів екологічної просвіти “Земля – наш спільний дім” (далі - 
Конкурс), який в цьому році присвячений 25-річчю з дня створення Конкурсу,  
тема: “Раціональне використання природних ресурсів України”, назва якого 
“Хай же щастя на планеті і краса вирує! На землі людина мудро хазяйнує!”. 

У зональному відбірковому турі взяли участь 31 колектив з міст Дніпро, 
Кам’янське, Кривого Рогу, Марганця, Новомосковська, Павлограда, Покрова, 
Зеленодольська, Синельникового та районів: Васильківського, 
Верхньодніпровського, Дніпровського, Криничанського, Магдалинівського,  
Новомосковського,  Покровського, П’ятихатського, Синельниківського, 
Солонянського,  Томаківського, Межівського, Петропавлівського, 
Апостолівського.  

До фіналу Конкурсу вийшли 8 команд, а саме агітбригади:  
“Непосидючі весельчата” комунального закладу “Перещепинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2” Новомосковської 
райдержадміністрації, “Еколайф” комунального закладу освіти “Навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад №3”, комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради,  “Едем” комунального закладу освіти “Криворізька 
гімназія №91” Криворізької міської ради, “Шанс” комунального опорного 
навчального закладу “Іларіонівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Іларіонівської селищної ради Синельниківського району, “Екосвіт” 
комунального закладу освіти “Загальноосвітня школа  №12”, комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” м. 
Павлограда, “Зелена стеблина” комунального закладу освіти “Криворізької 
гімназії №95” Криворізької міської ради, “ЗЕВС” комунального закладу  
“Зеленодольська середня загальноосвітня школа №1” Апостолівського району, 
“Екодіти” комунального закладу освіти  “Середня загальноосвітня школа №74”  
Дніпровської міської ради.  

Фінал обласного етапу Конкурсу проводився 25 квітня поточного року на 
базі комунального позашкільного навчального закладу “Міський Палац дітей та 
юнацтва” м. Дніпро. Глядачами конкурсу були почесні гості: ветерани 



юннатівського руху Дніпропетровщини, представники державної влади, фахівці 
освітніх та наукових закладів, державних та громадських екологічних 
організацій. 

Почесне право відкрити конкурс та провести святковий концерт, під час 
роботи журі по підведенню підсумків, було надано вихованцям комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр позашкільної роботи та дитячої 
творчості “Альтаїр”  Дніпровської міської ради (директор Гут О.А.) 

У наполегливій боротьбі призові місця здобули: 
І місце – команда “Екодіти” комунального закладу освіти “Середня 

загальноосвітня школа № 74” Дніпровської міської ради. 
ІІ місце – команда “Шанс” комунального опорного навчального закладу 

“Іларіонівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Іларіонівської 
селищної ради  Синельниківського району.  

ІІ місце – команда  “Зелена стеблина” комунального закладу освіти 
“Криворізької гімназії №95” Криворізької міської ради.  

ІІ місце – команда “ЗЕВС” комунального закладу  “Зеленодольська 
середня загальноосвітня школа №1” Апостолівського району. 

ІІІ місце – команда “Непосидючі весельчата” комунального закладу 
“Перещепинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2” Новомосковської 
райдержадміністрації. 

ІІІ місце – команда “Еколайф” комунального закладу освіти “Навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад №3”, комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради.   

ІІІ місце – команда “Едем” комунального закладу освіти “Криворізька 
гімназія №91” Криворізької міської ради.  

ІІІ місце – команда “Екосвіт” комунального закладу освіти 
“Загальноосвітня школа  №12”, комунального позашкільного навчального 
закладу  “Станція юних натуралістів” м. Павлограда. 

Агітбригада “Екодіти” комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня  школа № 74”   Дніпровської   міської   ради   з 29   по  31  травня  
2018 року візьме участь у Всеукраїнському конкурсі “Земля – наш спільний 
дім”, який відбудеться у Національному еколого-натуралістичному центрі 
учнівської молоді м. Києва. 

 
 
 

Завідувач сектору позашкільної                                               К.Є. ФЕДОРЧЕНКО  
освіти та виховної роботи     



   ЗАТВЕРДЖЕНО: 
                                          Наказ департаменту освіти  

   і науки облдержадміністрації 
    від 07.05. 2018  № 287 /0/212-18 

 
Список агітбригад,  

які стали переможцями  обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  
 “Земля – наш спільний дім” 

 
Назва агітбригади/ ім’я по батькові керівника Кількість балів Місце 

Агітбригада “Екодіти” комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №74” Дніпровської 
міської ради  (керівник Толкачова С.Г.) 
 

 
148 

 
І місце 

Агітбригада “ЗЕВС” комунального закладу 
“Зеленодольська загальноосвітня середня школа І-ІІІ 
ступенів №1” Апостолівського району  
(керівник Цицюра О.В.) 
 

 
138+1 

  
ІІ місце 

Агітбригада “Шанс” комунального опорного 
навчального закладу “Іларіонівська загальноосвітня 
середня школа І-ІІІ ступенів” Іларіонівської селищної 
ради (керівник П’янкова Л.М.) 
 

 
141 

  
ІІ місце 

Агітбригада “Зелена стеблина” Криворізька гімназія 
№95 Криворізької міської ради  
(керівник Міхляєва Н.Б.) 
 

 
139 

 
ІІ місце 

Агітбригада “Непосидючі весельчата” комунального 
закладу “Перещепинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №2” Новомосковської райдержадміністрації  
(керівник Золоторог С.М.) 
 

 
137 

 
ІІІ місце 

 Агітбригада “Еколайф” комунального закладу освіти 
“навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній 
навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад 
№3”, комунальний заклад “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради  
(керівник Панова В.В.) 
 

 
125 

 
ІІІ місце 

Агітбригада “Едем” комунального закладу освіти 
“Криворізька гімназія №91” (керівник Віннічук  Т.М.) 
 

138 ІІІ місце 

Агітбригада “Екосвіт” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів”  
м. Павлограда  (керівник Безверха Л.В.) 

 
132 

 
ІІІ місце 

 
Завідувач сектору позашкільної 
освіти та виховної роботи           К.Є.ФЕДОРЧЕНКО  


