
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10,  м. Київ,  01135,  тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49

E-mail: ministry  @  mon  .  gov  .  ua  , код  ЄДРПОУ 38621185

Від   17.05.2013  №   1/9-330                      

Нід                      на №         ___  

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про проведення ХІІ Всеукраїнського
конкурсу “Земля – наш спільний дім”

Відповідно до пункту 3 наказу МОНмолодьспорту від 13.12.2012 № 1409
“Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з
дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2013  рік”  Міністерство  інформує,  що  в
червні-вересні  ц.р.  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді спільно з КЗО «Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний
центр  дітей  та  учнівської  молоді»  проводить  ХІІ  Всеукраїнський  конкурс
“Земля  –  наш  спільний  дім”.  Положення  про  захід  розміщено  на  сайті
www.nenc.gov.ua.

Конкурс  проводиться  у  три  етапи:  І  етап  –  районний  (міський)  –  у
червні-липні;  II  етап  –  обласний  –  у  серпні;  III  етап  фінальний
(Всеукраїнський) – з 17 до 19 вересня 2013 року.

До  участі  в  заході  запрошуються  колективи  екологічної  просвіти
загальноосвітніх і  позашкільних навчальних закладів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Заїзд і реєстрація учасників ІІІ етапу – 17 вересня до 11.00 за адресою:
Дніпропетровська  область,  Новомосковський  район,  с.  Орлівщина,
вул.  Острівна,  2а,  санаторна  школа-інтернат  “Дитячий  центр  соціальної
реабілітації “Перлина Придніпров’я ”.

З  метою  належної  організації  зустрічі  колективів  просимо  завчасно
повідомити номер потягу та вагону або автобусу, час прибуття за телефонами:
0 (56) 370-66-09, 370-66-10.

Від’їзд учасників 19 вересня після 15.00 год.
Відповідальність за життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення

відповідних документів несуть керівники колективів.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає.

http://www.nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/ZND.pdf
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Заявки  на  участь  у  фінальному  етапі  конкурсу  необхідно  подати  до
10 серпня 2013 року на електрону адресу:  dneprunnat@ukr.net або на поштову
адресу: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, 80.

Додаткова інформація: в м. Києві – за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-43-90,
e-mail: radchenko  @nenc.gov.ua  , сайт: www.  nenc.gov.ua  ; у м. Дніпропетровську –
за  тел.:  0  (56)  370-66-09,  370-66-10  (контактна  особа  –  Калашникова  Ніна
Дмитрівна, моб. тел.: 0 (96) 28 19 431).

Додаток: на 1 арк.

Заступник Міністра   Б. М. Жебровський

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60

mailto:radchenko@nenc.gov.ua
http://www.nenc.gov.ua/
mailto:dneprunnat@ukr.net


Додаток 1
до листа МОН України
від 17.05.2013 № 1/9-330

Склад
організаційного комітету ХІІ Всеукраїнського конкурсу

“Земля – наш спільний дім”

Голова оргкомітету:
- Вербицький  Володимир  Валентинович,  директор  Національного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук.

Члени оргкомітету:
- Демчик  Олександр  Ігорович,  директор  департаменту  освіти  і  науки

Дніпропетровської ОДА (за згодою);
- Середня Валентина Григорівна,  начальник управління дошкільної,  позашкільної  та

загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА (за згодою);
- Педан Юрій Федорович, директор комунального закладу освіти “Дніпропетровський

обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”;
- Овчаренко  Наталія  Володимирівна,  директор  комунального  закладу  освіти

“Загальноосвітня  санаторна  школа-інтернат  “Дитячий  центр  соціальної  реабілітації
“Перлина Придніпров’я” (Дніпропетровська обл..);

- Пшеничников  Олександр  Петрович,  директор  департаменту  фізичної  культури  і
спорту, сім’ї та молоді Дніпропетровської ОДА;

- Федорченко Катерина Євгенівна,  завідувач сектору позашкільної  освіти і  науки та
виховної роботи департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА (за згодою);

- Маєтна Людмила Федорівна, директор Палацу дітей та юнацтва м.Дніпропетровська;
- Гончар  Неля  Григорівна,  директор  дитячо-юнацького  центру  міжнародного

співробітництва м.Дніпропетровська.

Додаток 2
до листа МОН України
від 17.05.2013 № 1/9-330

Склад 
журі ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»

Голова журі:
-  Радченко  Тамара  Дмитрівна,  завідувач  відділу  екології  Національного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Члени журі:
- Майборода Інна Олександрівна,  заступник директора комунального закладу освіти

“Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”;
- Хейфец  Олена  Євгенівна,  представник  асамблеї  ділових  кіл  та  європейської

бізнес-асамблеї, прозаїк, поет, журналіст (за згодою);
- Кондратьєва  Ніна  Петрівна,  завідувач  кафедри  режисури  училища  культури  м.

Дніпропетровська (за згодою);
- Манюк  Вадим  Володимирович,  кандидат  біологічних  наук,  старший  викладач

геолого-географічного  факультету  Дніпропетровського  національного  університету  ім.
О.Гончара (за згодою).


