
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua 

 

від _04.03.2019_ № _3-213_ 

На № _________ від ______ 

 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім» 

 

 

Шановні колеги! 

 

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, з 16 до 18 квітня ц.р. у м. Суми  Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді спільно із Сумським обласним 

центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю буде 

проведений фінальний етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш 

спільний дім» (програма додається). Тема конкурсу – «Моя мала 

Батьківщина». Положення про захід розміщено на сайті www.nenc.gov.ua. 

До участі в заході запрошуються колективи екологічної просвіти 

закладів позашкільної та загальної середньої освіти областей та міста Києва – 

переможці ІІ етапу Конкурсу в складі 7 осіб: 6 учнів (вихованців) віком від 

11 до 17 років та 1 керівник. 

Для участі в конкурсі необхідно до 15 березня на електронну адресу: 

center-ocpo@ukr.net надіслати заявку встановленого зразка (додаток до 

Положення про Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім»). Тема 

листа – «Конкурс колективів екологічної просвіти − 2019». 
Для організації зустрічі учасників заходу просимо до 1 квітня 

повідомити про вид транспорту та час прибуття до м. Суми. 
Заїзд і реєстрація колективів − 16 квітня до 12.00 год. 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». 
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Від’їзд − 18 квітня після 14.00. Керівників колективів просимо завчасно 

придбати квитки на проїзд у зворотному напрямку. 
Збереження життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення 

документів забезпечують супроводжуючі особи. 
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає.  
Детальна інформація: у м. Київ – за тел.: 0 (44)430-30-02-60, 430-43-90 

(Тамара Радченко); у м. Суми – за тел.: (0542)-33-11-85, 066-724-31-96 
(Наталія Гайкова). 

Додаток: на 1 арк. 
 
 

З повагою 
Заступник директора департаменту                             К. Б. Мірошниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алла Середницька (044) 481-32-51 

Володимир Вербицький (044) 430-02-60 



Додаток  

до листа МОН 

від 04.03.2019 №  3-213 

 

Програма 

проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім»  

 

16 квітня, вівторок 

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, середа 

08.00-09.00 Сніданок  

09.00-13.00 Конкурсні виступи колективів 

екологічної просвіти «Моя мала 

Батьківщина» (1 частина) 

актова зала 

13.00-14.00 Обід  

14.00-18.00 Конкурсні виступи колективів 

екологічної просвіти «Моя мала 

Батьківщина» (2 частина) 

актова зала 

18.00-19.00 Вечеря  

19.30-20.30 Культурно-розважальна програма територія закладу 
 

18 квітня, четвер 

08.00-09.00 Сніданок  

09.00-11.00 Практична частина 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  

 


	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

