
   

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

 

НАКАЗ 

 
08.09.2020                м. Полтава     № 99 

Про підсумки зональних етапів 
обласного конкурсу-огляду 
колективів екологічної  просвіти 
 ,,Земля – наш спільний дім” 
 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 28.01.2020 № 35, з метою активізації екологічного  руху, пошуку та 

розвитку талантів у березні-серпні 2020 року проведено зональні етапи 

обласного конкурсу-огляду колективів екологічної  просвіти  ,,Земля – наш 

спільний дім” 
У конкурсі-огляді взяли участь 75 колективів-переможців районних 

(міських) конкурсів-оглядів. 
На підставі рішення журі за участь у зональних етапах конкурсу-огляду 

колективів екологічної  просвіти  ,,Земля – наш спільний дім”, високі показники 

в питанні пропаганди екологічних знань 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити  
      1.1. У номінації екологічні агітбригади: 

за перше місце 
Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді: 
– екологічнну агітбригаду ,,Свідома молодь” Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Бережани” Градизької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів № 2 Глобинської районної ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Екологічна варта” спеціалізованої 

загальноосвітньої школи № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-
математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради; 

– екологічну агітбригаду ,,Есоs”  Полтавської гімназії № 13 Полтавської 

міської ради; 



– екологічну агітбригаду ,,Вогонь надії” Оболонської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Комет” Зіньківського ліцею ім. М.К. Зерова 

Зіньківської районної ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Greenlight” опорного закладу Решетилівського 

ліцею              ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Патріоти довкілля” Сагайдацького навчально-

виховного комплексу ,,Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” Шишацької селищної ради; 

за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 
– екологічну агітбригаду ,,Зойк” опорного закладу Новооріхівського 

ліцею                     ім. О.Г. Лелеченка Лубенської міської ради; 
– екологічну агітбригаду  ,,Довкілля” Лубенської міської станції 

юних техніків і натуралістів; 
– агітбригаду ,,БЕР” Потоківської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Кременчуцької районної ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Екос” ,,Опорного закладу освіти 

Новогалещинський ліцей” Новогалещинської селищної ради Козельщинського 

району; 
– екологічну агітбригаду ,,Екос” Козельщинського ліцею 

Козельщинської селищної ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Горицвіт” Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради;  
екологічну агітбригаду ,,ЕКОПІПЛ” комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Полтавської міської ради”; 
– екологічну агітбригаду ,,Джерело” Миргородського Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської 

ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Нове покоління” Котелевського будинку 

дитячої та юнацької творчості; 
– екологічну агітбригаду ,,Горицвіт” Новокочубеївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чутівського району; 
 

за третє місце 
Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 
– екологічну агітбригаду ,,Еколог” Тарасівської загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Еколайф” Вищебулатецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Паросток” Лохвицького міського центру 

дитячої та юнацької творчості Лохвицької ОТГ; 
– екологічну агітбригаду ,,Клич” Гориславського навчально-виховного 

комплексу Піщанської сільської ради; 



– екологічну агітбригаду ,,Соняшник” Кременчуцького ліцею № 6 
,,Правобережний” Кременчуцької міської ради; 

– екологічну агітбригаду ,,Джерело” Нехворощанського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Оберіг” комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради”; 
– екологічну агітбригаду ,,Екопокоління” комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Полтавської міської 

ради”; 
– екологічну агітбригаду ,,Appile” комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Полтавської міської ради;  
– екологічну агітбригаду ,,Еколог” Оленівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Козельщинської районної ради; 
– екологічну агітбригаду ,,Сполох” Качанівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Сергіївської сільської ради. 
 

1.2. У номінації екологічні театри (шоу): 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді: 
– екологічний театр ,,Екосвіт” Великокринківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради; 
– екологічний театр ,,Романтики” спеціалізованої загальноосвітньої 

школи № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного 

циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради; 
– екологічний театр ,,Друге дихання” комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35” Полтавської міської ради; 
– екологічний театр ,,Червона стріла” Криворудської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів при Семенівському БДЮТ; 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді: 
– екологічний театр ,,Паросток зелений” Кременчуцького ліцею  № 25 

,,Гуманітарний колегіум” Кременчуцької міської ради; 
– екологічний театр ,,Дивоказка” Кам’янопотоківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ім. М.С. Новохатька Кременчуцького району; 
– екологічний театр ,,Еко-33” Полтавської Гімназії № 33 Полтавської 

міської ради; 
– екологічний театр ,,Ecostile” Полтавської гімназії № 13 Полтавської 

міської ради; 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 
– екологічний театр ,,Дзвони” Піщанської гімназії Піщанської сільської 

ради;  



– екологічний театр ,,Дивосвіт” комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Полтавської міської ради; 
– екологічний театр ,,Першоцвіт” комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія № 6” Полтавської міської ради; 
– екологічний театр ,,Нове покоління” комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія № 32” Полтавської міської ради. 
 
1.3. Грамотами Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за активну участь у зональному етапі обласного конкурсу-
огляду колективів екологічної  просвіти  ,,Земля – наш спільний дім”:  

– Волик Аліну, ученицю 7 класу Вищебулатицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради; 
– Литовку Дар’ю, ученицю 10 класу закладу освіти ,,Новооріхівського 

ліцею ім. О.Г. Лелеченка” Лубенської міської ради; 
– Левченко Жасмін, ученицю 8 класу Тарасівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради; 
– Говоруна Максима, учня 10 класу Кам’янопотоківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. М.С. Новохатька Кременчуцького 

району; 
– Кобзар Поліну, ученицю 3 класу Потоківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Кременчуцького району; 
– Маренка Олександра, учня 9 – Б класу Кременчуцького ліцею  № 25 

,,Гуманітарний колегіум” Кременчуцької міської ради; 
– Діденко Оксану, ученицю 9 класу Великокринківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради; 
– Жорняк Анну, ученицю 9 класу Нехворощанського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради. 
 
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 
В.о. директора  В. ДУЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	НАКАЗУЮ:
	– екологічну агітбригаду ,,Appile” комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Полтавської міської ради;


