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Доповідна записка 

 

        Відповідно до Вашого наказу 16-18 квітня 2019 року я перебувала у 

Сумській області з метою проведення фінального етапу Всеукраїнського 

конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім». 

        Захід відбувався відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 

Міністерства від 21.11.2018 №1292 та наказу МОН 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. також листа Міністерства освіти і науки України 04.03.2019 № 3-

213 «Про проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш 

спільний дім».  

         Підставою до проведення конкурсу у Сумській області було те, що 

переможцем конкурсу у 2018 році було визнано колектив екологічної просвіти 

«Ромен-цвіт» Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської 

області. Тому організаторами конкурсу у 2019 р. були Сумський обласний 

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю та Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.        

Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім» проводиться 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. 

Тема конкурсу у 2018-2019 н. р. – «Моя мала Батьківщина». На нашій 

планеті є багато чудових місць, згадки про які назавжди закарбовуються в житті 

людини, та все ж кожному пам’ятний той куточок землі, де він народився і 

зростав.          

        Для участі в конкурсі на Сумщину прибули колективи екологічної 

просвіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти з 21 області 

України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, 

Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької та 
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Чернігівської областей. Загалом участь у заході взяли 137 дітей та 51 педагог. 

Не брали участь у фіналі Всеукраїнського конкурсу Хмельницька, Запорізька та 

Львівська області. 

Просвітницька діяльність юних екологів спрямована на формування 

екологічної свідомості населення засобами художньої культури, залучення 

учнівської молоді до вирішення місцевих екологічних проблем, формування 

етичних взаємовідносин людини з довкіллям. 

Під час урочистого відкриття учасників конкурсу привітали 

Гробова Вікторія Павлівна, директор Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації, Радченко Тамара Дмитрівна, завідувачка відділу 

екології та охорони природи Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Палкіна Світлана 

Олексіївна, директор Державного позашкільного оздоровчого закладу 

санаторного типу «Ровесник». 

Програмою заходу було передбачено проведення презентацій еколого-

просвітницької та природоохоронної діяльності колективів екологічної 

просвіти, конкурсних виступів колективів з теми «Моя мала Батьківщина», 

пізнавально-розважальних заходів. 

Оцінювання результативності діяльності колективів екологічної просвіти 

здійснювало компетентне журі у складі: Радченко Тамара Дмитрівна, 

завідувачка відділу екології та охорони природи Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України; Вертель Владислав Вікторович, головний спеціаліст відділу природно-

заповідного фонду та довкілля Департаменту екології та охорони природних 

ресурсів Сумської обласної державної адміністрації; Бойко Наталія Вікторівна, 

викладач відділення хореографії Сумського вищого училища мистецтв і 

культури імені Д. Бортнянського; Куліжнікова Наталія Вікторівна, завідувач 

відділу народно-пісенного мистецтва Сумського вищого училища мистецтв і 

культури імені Д. Бортнянського; Решітько Олександр Васильович, викладач 

відділення режисури Сумського вищого училища мистецтв і культури імені 

Д. Бортнянського. 

Першим конкурсним заходом було висвітлення еколого-просвітницької 

та природоохоронної діяльності колективів екологічної просвіти впродовж 

навчального року. Під час презентації враховувалися результативність 

проведених заходів; цільова аудиторія, на яку спрямовувалася еколого-

просвітницька діяльність; взаємодія з громадськими та природоохоронними 

організаціями; рівень подання матеріалу презентації. 

На другій день колективи екологічної просвіти представили на розгляд 

журі творчі виступи з теми «Моя мала Батьківщина». Під час оцінювання 

виступу враховувалися відповідність змісту тематиці конкурсу; актуальність та 
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соціальне значення порушеної у виступі екологічної проблеми; відтворення та 

пропаганда народних традицій щодо гармонізації взаємовідносин з природою; 

висвітлення різнопланових аспектів екології: охорони довкілля як середовища 

життєдіяльності людини, природно-науковий, оздоровчо-рекреаційний, 

історико-культурний, господарський, етичний, естетичний; виконавська 

майстерність; естетика костюмів і реквізиту (плакати, малюнки, фотографії, 

відеоматеріали про природоохоронну і екологічну діяльність колективу тощо), 

якість музичного та художнього оформлення; рівень режисури; володіння 

увагою глядача. 

Третій день конкурсу розпочався практичними діями, присвяченими 

Всеукраїнському Дню довкілля. Учасники заходу взяли участь у еко-арті 

«Мотивуй до дій!», метою якого було поширення екологічних знань засобами 

образотворчого мистецтва, а саме: створення наочної соціально-екологічної 

реклами з закликом до виконання практичних природоохоронних дій з 

подальшим розміщенням її на інтернет-платформах з хештегом 

#землянашспільнийдім; квесті з елементами спортивного орієнтування «Зелені 

орієнтири», метою якого було пропагування ідей сталого розвитку, екологічно 

доцільних моделей поведінки, здорового способу життя.  

За рішенням журі конкурсу володарем Гран-прі став колектив екологічної 

просвіти «Вітаміни» комунального закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» Боярського академічного ліцею «Лідер» 

Київо-Святошинського району Київської області.  

І місце зайняв колектив екологічної просвіти «Квітень» Красноградської 

гімназії «Гранд» Красноградської районної ради Харківської області; 

 ІІ місце - колектив екологічної просвіти «Ромен-цвіт» Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області;  

колектив екологічної просвіти «Аквавіта» Демидівського ліцею 

Демидівської селищної ради Рівненської області; 

 ІІІ місце - колектив екологічної просвіти «Терра» навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» № 2 м. Каменя-

Каширського Камінь-Каширської районної ради Волинської області, 

 колектив екологічної просвіти «Екосвіт» Центру позашкільної освіти 

імені Олександра Разумкова м. Бердичева Житомирської області, 

 колектив екологічної просвіти «Рубікон» Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 25 Черкаської міської ради Черкаської області. 

Решта команд були відзначені за номінаціями: 

«Вдале режисерське втілення теми конкурсу»: 

- колектив екологічної просвіти «Екодіти» комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 74» Дніпровської міської ради 

Дніпропетровської області; 
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- колектив екологічної просвіти «Джерело» Центру позашкільної роботи 

Вітовського району Миколаївської області. 

      «За практичну просвітницьку та природоохоронну діяльність 

колективу»: 

- колектив екологічної просвіти «Все в наших руках» комунального закладу 

«Інгульське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Устинівської районної ради Кіровоградської області;  

- колектив екологічної просвіти «ЮЕН Band» Новодмитрівського 

навчально-виховного комплексу Костянтинівської районної ради 

Донецької області; 

- колектив екологічної просвіти «Екологічна варта» Спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

   «За повагу до історичної спадщини рідного краю»:: 

- колектив екологічної просвіти «Веселка» Чернігівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Чернігівської міської ради Чернігівської області;  

- колектив екологічної просвіти «Дивосвіт» Шумського ліцею 

Тернопільської області.  

    «Креативний підхід до розкриття теми конкурсу»: 

- колектив екологічної просвіти «Екосіті» Флоринської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бершадського району Вінницької області;  

- колектив екологічної просвіти «Жива водиця» Лиманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Роздільнянської районної ради 

Одеської області. 

   «Позитивне розкриття теми конкурсу»: 

- колектив екологічної просвіти «Спалах» Новодністровської гімназії 

Новодністровської міської ради Чернівецької області;  

- колектив екологічної просвіти «Планета» Комишанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 26 Херсонської міської ради Херсонської області. 

             «За повагу і любов до рідного краю»: 

- колектив екологічної просвіти «Стоп» Богородчанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Богородчанської районної ради Івано-

Франківської області;  

- колектив екологічної просвіти «Вимітайлик» Волосянківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоберезнянської районної ради 

Закарпатської області.  

        «Надія конкурсу»: 
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- колектив екологічної просвіти «Рятівники міста» комунального закладу 

«Спеціалізована середня школа № 17 І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов м. Сєвєродонецька Луганської області.  

У церемонії нагородження переможців і призерів конкурсу взяли участь 

директор Департаменту освіти і науки Сумської обласної адміністрації Вікторія 

Павлівна Гробова, депутат Сумської обласної ради Андрій Юрійович Кисіль. 

        Фінальним акордом закриття конкурсу стало виконання учасника заходу 

флеш-мобу «Земля – наш спільний дім».  

Ми всі – одна сім’я, єдина ми родина, 

У кожнім нашім «я» - частинка України. 

Ми всі – одна сім’я, єдина ми родина, 

Мільйони різних «я» , а разом – Україна. 

        Для керівників делегацій нами було проведено нараду перед початком 

конкурсу та  разом з усіма членами журі – нараду з аналізом презентацій і 

творчих виступів колективів. За висновками журі запропонована тема була 

розкрита колективами, багато з них показали свою майстерність та 

використовували різноманітні стилі, жанри, образи тощо. Пропозиції і 

побажання від членів журі, які слід врахувати на майбутне:  

- відмовитись від мікрофонів та фонограм; 

- не поспішати, щоб не губилась головна мета виступу – донести інформацію 

до глядача; 

- розумно використовувати декорації; 

- під час виступу має бути баланс гучності!; 

- паралельна трансляція на екрані і виступ колективу часто не сприймаються 

глядачами; 

- хореографія має завдавати темп, доповнювати текст щоб відчувалася 

гармонія; 

- у презентації природоохоронної діяльності колективу використовувати 

власні відео сюжети, а не інтернетні заставки; 

- більше уваги звертати на співпрацю з громадськими екологічними та 

природоохоронними організаціями; 

- в кожному колективі має бути присутня особливість регіону, національний 

колорит. 

        

 

             

Методист в/к                                                                Т. Д. Радченко 


