
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _04.02.2015_ № _3/3-9-68-15_

На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій

Про проведення фінального етапу

ХIV  Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім»

Відповідно  до  наказів  Міністерства  від  14.08.2014  №  936

«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових

заходів   з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2014/2015  навчальний  рік»

та  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,  з  12  до  14  травня  ц.  р.

у  м.  Луцьк  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді

спільно  з  Волинським  обласним  еколого-натуралістичним  центром  проводить

фінальний  етап   ІХ  Всеукраїнського  конкурсу  «Земля  –  наш  спільний  дім».

Тема  заходу:  «Збереження  водних  ресурсів  України».  Положення  про  конкурс

розміщено на сайті www.nenc.gov.ua.

До  участі  в  заході  запрошуються  колективи  екологічної  просвіти

позашкільних  і загальноосвітніх  навчальних закладів областей та міста Києва.

Заїзд і  реєстрація учасників –  12 травня до 13.00 за  адресою: м. Луцьк,

вул. Ківерцівська,  9-Б,  Волинський обласний еколого-натуралістичний  центр .

Проїзд  від  залізничного  вокзалу  та  центрального  автовокзалу  м. Луцьк:

маршрутним таксі №27-А до зупинки «Мостозагін».

Для належної організації зустрічі колективів просимо завчасно повідомити

оргкомітету час прибуття та номер потяга, вагона або автобуса.

Від’їзд  учасників  –  14  травня  після  14.00  год.  Керівників  колективів

просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях.

Збереження  життя  та  здоров’я  учасників  забезпечують  керівники

колективів.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає.

mailto:ukrpto@i.ua
http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/ZND.pdf


Заявки  на  участь  у  фінальному  етапі  конкурсу  та  сценарій  виступу

необхідно подати до 20 квітня ц.р. на електрону пошту: voenc.09@meta.ua .

Додаткова інформація за телефонами: 0 (332) 71-08-85, (контактна особа –

Юхимчук Валентина Петрівна).

Додатки: на 1 арк.

Директор департаменту       В. В. Супрун

Середняцька А.Д. 481-32-51

Вербицький В.В. 430-02-60

mailto:voenc.09@meta.ua


Додаток 1

до листа МОН України

від 04.02.2015 № 3/3-9-68-15

Склад організаційного комітету

ІХ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти

 «Земля – наш спільний дім»

Голова  оргкомітету: Вербицький  Володимир  Валентинович –  директор

Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  доктор

педагогічних наук, професор.

Члени  оргкомітету:  Загрева  Валентина  Ярославівна  –  начальник  управління

освіти і науки Волинської облдержадміністрації;

Радченко Тамара Дмитрівна –  заввідділом екології Національного еколого-

натуралістичного центру МОН України;

Мазурик  Василь  Васильович  -  начальник  управління  лісового  та

мисливського господарства Волинської ОДА;

Остапчук Валентина Адамівна – директор Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру;

Малащук  Оксана  Григорівна  –  провідний   спеціаліст  управління  освіти

науки Волинської облдержадміністрації;

Юхимчук Валентина Петрівна – заввідділом екології Волинського обласного

еколого натуралістичного центру.

Додаток 2

до листа МОН України

від 04.02.2015 № 3/3-9-68-15

Склад журі

ІХ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти

 «Земля – наш спільний дім»

Голова журі:  Радченко Тамара Дмитрівна –  заввідділом екології Національного

еколого-натуралістичного центру.

Члени журі: Малащук Оксана Григорівна –  головний спеціаліст відділу кадрів

вищої освіти та виховної роботи управління освіти і науки Волинської ОДА;

Остапчук Валентина Адамівна – директор Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру; 

Поручинський Андрій Іванович – декан факультету біології СНУ ім. Лесі

Українки;

Кучко Володимир  Федорович  –  викладач  кафедри  «Музична  педагогіка»

Луцького педагогічного коледжу;

Неводнічек  Володимир  Дем'янович  –  головний  спеціаліст  управління

лісового та мисливського господарства;

Грінченко  Олена  Миколаївна  –  голова  Волинського  обласного  відділення

Дитячого фонду України.
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