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Директорам обласних  

еколого-натуралістичних центрів 

(станцій юних натуралістів) 

 

Щодо проведення фінального етапу  

Всеукраїнського конкурсу «Земля –  

наш спільний дім» 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2019 р. № 1498 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2020 рік», з 03 по 

05 листопада 2020 року в Київській області планується проведення фінального 

етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім». 

 Відповідно до епідеміологічної ситуації в Україні, прийнято рішення: 

Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім» провести в заочному 

форматі. 

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. 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Земля – наш 

спільний дім», затвердженого 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, командам-учасникам 

пропонується заздалегідь записати та розмістити на каналі Youtube або у 

хмарному середовищі (наприклад GOOGLE Диск): 

- відеоролик, який має демонструвати презентацію еколого-просвітницької 

та природоохоронної діяльності колективу (тривалість до 5 хвилин); 

- відеоролик конкурсного виступу, в якому має бути розкрита тема заходу 

«Країні Юннатії – 95!» (тривалість до 20 хвилин).  

Посилання на відеоролики із відкритим доступом надсилаються 

оргкомітету до 20 жовтня 2020 року на електронну адресу: 

ctduk_ekolog@ukr.net(тема листа «Конкурс «Земля – наш спільний дім – 2020»). 

Обов’язковою є заявка про участь, яка заповнюється у Google Формі за 

посиланням – https://docs.google.com/forms/d/1KK4BjYJT-

kzRlvgbXwtXBNwQ0xYJO2qk6GZXGBv8HFA/edit?usp=sharing. 
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Також до оргкомітету надсилається сценарій виступу колективу (в 

електронному вигляді). 

За підсумками проведення заходу планується видання збірки матеріалів 

щодо діяльності колективів екологічної просвіти.  

Детальна інформація про захід буде оприлюднена  в окремому листі на 

сайті НЕНЦ. 

Додаткова інформація − за телефонами: у м. Київ – Вербицький 

Володимир Валентинович (044) 430-02-60; контактна особа у Київській області 

– Інна Пахомова (04563) 9-09-90, (066)250-42-68, (097)220-86-72. 
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