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Про проведення Всеукраїнського
конкурсу «Земля – наш спільний дім»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018
№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів  з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за  основними
напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів  для
педагогічних  працівників  закладів  позашкільної  освіти  на  2019  рік»
з 16 по 18 квітня  2019  року  в  Сумській  області  планується  проведення
Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім».

Для  участі  в  конкурсі  запрошуються  учнівські  колективи  екологічної
просвіти закладів освіти у кількості 7 осіб: 6 учнів (вихованців) віком від 11 до
17 років, керівник колективу. 

Програмою  конкурсу  передбачено  проведення  презентації  еколого-
просвітницької  та  природоохоронної  діяльності  колективу  впродовж
навчального  року,  конкурсного  виступу  колективу  з  теми  «Моя  мала
Батьківщина»,  конкурсно-пізнавальних  та  екскурсійних  заходів.  Орієнтовна
програма заходу додається.

Звертаємо увагу на те, що тривалість презентації  еколого-просвітницької
та природоохоронної діяльності колективу впродовж навчального року не має
перевищувати 5 хвилин,  конкурсного виступу колективу – 20 хвилин. Умови
проведення  цих  заходів,  критерії  їх  оцінювання  визначені  Положенням  про
Всеукраїнський конкурс  «Земля – наш спільний дім»,  затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.05.2012 № 573,
зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України  30  травня  2012  року  за
№ 864/21176. 

За наслідками проведення заходу планується видання збірки матеріалів
щодо діяльності  колективів  екологічної  просвіти.  У зв’язку з  цим необхідно



буде  надати  оргкомітету заходу  в перший день конкурсу сценарії  виступів  у
електронному варіанті. 

Заїзд і  реєстрація учасників − 16 квітня  до 12.00 за  адресою: м. Суми,
вул. Лісна, 10, Державний позашкільний оздоровчий заклад санаторного типу
«Ровесник».  Проїзд  від  залізничного  вокзалу  станції  «Суми»  маршрутними
таксі  №  16,  24,  57,  від  автовокзалу  –  маршрутним  таксі  №  57  до  зупинки
«Фізкультурна».

Від’їзд − 18 квітня після 14.00.  Керівників делегацій просимо  завчасно
придбати квитки на проїзд у зворотньому напрямку.

Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час проведення
заходу покладається на керівників делегацій.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організацій,  що
відряджають.  Орієнтовні  витрати  на  одного  учасника  заходу  на  добу:
проживання – 120 грн. на одну особу, харчування – 110 грн. 

Для участі в конкурсі необхідно до 15 березня 2019 року направити заявку
встановленого  зразка  (додаток  до  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс
«Земля – наш спільний дім») на електронну адресу:  center-ocpo@ukr.net (тема
листа «Конкурс колективів екологічної просвіти − 2019»).

Для організації зустрічі учасників заходу просимо до 1 квітня 2019 року
повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Суми.

Додаткова  інформація  −  за  телефонами:  у  м.  Київ  −  0(44)  430-02-60,
контактна  особа  у  м. Суми  – Гайкова  Наталія  Миколаївна  (0542-33-11-85,
066-724-31-96).

Директор Центру Л.ТИХЕНКО

Наталія Гайкова 33-11-85

mailto:center-ocpo@ukr.net
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Орієнтовна програма
проведення Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» 

16 квітня 2019 року
Час Назва заходу Місце проведення

До 12.00 Заїзд,  реєстрація,  розміщення учасників
конкурсу

м. Суми, вул. Лісна, 10, 
Державний 
позашкільний 
оздоровчий заклад 
санаторного типу 
«Ровесник»

12.00-13.00 Обід
13.00-13.40 Урочисте  відкриття  Всеукраїнського

конкурсу «Земля – наш спільний дім»
актова зала

14.00-16.30 Презентація  еколого-просвітницької  та
природоохоронної діяльності колективів

актова зала

16.30-17.30 Квест «Подорожуємо Сумщиною» територія закладу
18.00-19.00 Вечеря
19.30-20.30 Культурно-розважальна програма актова зала

17 квітня 2019 року
08.00-09.00 Сніданок
09.00-13.00 Конкурсні виступи колективів екологічної 

просвіти «Моя мала Батьківщина»
актова зала

13.00-14.00 Обід
14.00-18.00 Конкурсні виступи колективів екологічної 

просвіти «Моя мала Батьківщина»
актова зала

18.00-19.00 Вечеря
19.30-20.30 Культурно-розважальна програма територія закладу

18 квітня 2019 року
08.00-09.00 Сніданок
09.00-11.00 Практична дія до Дня Довкілля ДП «Сумський лісгосп»
11.30-12.30 Урочисте  закриття  Всеукраїнського

конкурсу «Земля – наш спільний дім»
актова зала

13.00-14.00 Обід
З 14.00 Від’їзд учасників заходу
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