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Директорам закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти

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 2020 рік (за  основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства від 28.11.2019 №1292, з
06 до 09 квітня ц.р.  у м. Київ Національним еколого- натуралістичним центром
учнівської  молоді  спільно  із  Комунальним  закладом  Київської  обласної  ради
«Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»  буде  проведено  фінальний  етап
Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (програма додається). Тема
конкурсу  –  «Країні  Юннатії  –  95!».  Положення  про  захід  розміщено  на  сайті
https://nenc.gov.ua.

До участі  в  заході  запрошуються  колективи  екологічної  просвіти  закладів
загальної середньої та позашкільної 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  27  березня  на  електронну  адресу:
ctduk_ekolog@ukr.net надіслати  заявку  встановленого  зразка  (додаток  до
Положення про Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім»). Тема листа
– «Конкурс колективів екологічної просвіти − 2020».

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

Заїзд і реєстрація учасників − 06 квітня 2020 року до 12:00 за адресою: вул.
Вишгородська  19,  м.  Київ,  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді.

Від’їзд  −  09  квітня  після  14:00.  Керівників  колективів  просимо  завчасно
придбати квитки на проїзд у зворотному напрямку.

mailto:nenc@nenc.gov.ua


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. Києві – за тел.: (044)430-02-60, 430-43-90

(Тамара Радченко); у Київській області – за тел.: (04563)9-09-90, 066-250-42-68
(Інна Пахомова).

Додаток: на 1 арк. 

З повагою

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток 
до листа МОН

від 27.02.2020 №71

Програма
проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу

«Земля – наш спільний дім»

06 квітня, понеділок

Час Назва заходу  Місце проведення
До 12.00  Заїзд, реєстрація, розміщення

учасників конкурсу
Табір «Юннат», 
Національний 
еколого-
натуралістичний 
центр учнівської 
молоді 

12.00-13.00 Обід 
13.00-13.40 Урочисте відкриття Всеукраїнського

конкурсу «Земля – наш спільний дім»
актова зала

актова зала

14.00-17.00 Презентація еколого-просвітницької
та природоохоронної діяльності
колективів

актова зала

17.00-18.00 Квест «EcoWorld та країна Юннатія»   територія закладу
18.00-19.00 Вечеря
19.30-20.30 Культурно-розважальна програма

07 квітня, вівторок
08.00-09.00 Сніданок
09.00-13.00 Конкурсні виступи колективів

екологічної  просвіти  «Країні  Юннатії  –
95!»
 (1 частина)

актова зала

13.00-14.00 Обід
14.00-18.00 Конкурсні виступи колективів

екологічної  просвіти  «Країні  Юннатії  –
95!»
 (2 частина)

актова зала

18.00-19.00 Вечеря 
19.00-21.00 Прогулянка вечірнім Києвом м. Київ

08 квітня, середа
08.00-09.00 Сніданок
09.00-13.00 Конкурсні виступи колективів

екологічної  просвіти  «Країні  Юннатії  –
актова зала



95!»
(3 частина)

13.00-14.00 Обід
14.00-18.00 Майстер-класи:  робота  з  природним

матеріалом
Робота  журі  з  підведення  підсумків  та
визначення переможців конкурсу  
Аналіз виступів колективів

Школа  народних
ремесел

актова зала
18.00-19.00 Вечеря 
19.00-21.00 Культурно-розважальна програма м. Київ

09 квітня, четвер
08.00-09.00 Сніданок
9.30-11.00 Екскурсі по НЕНЦ

Флешмоб «Країні Юннатії – 95!»
Видові  об’єкти  та
територія Центру

11.00- 
13.00

Урочисте  закриття  конкурсу,
нагородження переможців

актова зала

13.00-14.00 Обід
з 14.00 Від’їзд учасників заходу


	Директор НЕНЦ,

