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№ 136 

від 29 жовтня 2020  року 

 

Директорам обласних  

еколого-натуралістичних центрів 

(станцій юних натуралістів) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 

№ 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 Національним еколого-натуралістичним центром 

учнівської молоді спільно з Комунальним закладом «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» відбудеться фінальний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім». 

 Відповідно до епідеміологічної ситуації в Україні конкурс «Земля – наш 

спільний дім» проходитиме в онлайн-режимі. 

Надсилаємо Вам програму проведення конкурсу (додаток 1) та інструкції  

(додаток 2). 

Запрошуємо долучитися до заходу. 

 

 

Додатки: 3 арк. 

 

 

 

 

В.о. директора   

КЗ КОР «Центр творчості  

дітей та юнацтва Київщини»   (підпис)             Т. Нестерук 

 

 

 

 

 

 
Інна Пахомова (04563) 9-09-90 

mailto:ctduk@ukr.net


Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

10-20 жовтня Організаційні заходи 

 реєстрація учасників конкурсу, оформлення заявок; 

 формування складу журі конкурсу та організація його 

роботи; 

 формування порядку виступів колективів; 

 розробка оціночних листів;  

 розміщення виступів колективів на You Tube – каналі. 

 

21 жовтня –  

02 листопада 

Формування збірнику сценаріїв конкурсних виступів 

03-04 

листопада 

Робота журі фінального етапу Всеукраїнського конкурсу 

онлайн 
 

03 листопада 

 

14.00 год 

-  

17.00 год 

Спільний перегляд, Фейсбук: 

Урочисте відкриття Всеукраїнського 

конкурсу «Земля – наш спільний дім»: 

 Володимир Вербицький, директор Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, доктор наук, 

професор; 

 Жанна Осипенко, директор департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації; 

 «Країна Юннатія – ми твої діти!» - привітання колективу 

екологічної просвіти «Вітаміни» КЗ КОР «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини», Боярського академічного 

ліцею «Лідер»; 

 представлення журі конкурсу; 

 Піар-челендж колективів екологічної просвіти України. 

04 листопада 

14.00 год  

-  

15.00 год 

ECO-TIME  

«Країна Юннатія та EcoWorld» 

(онлайн вікторина) 

05 листопада 

 

14.00 год 

-  

15.00 год 

Спільний перегляд, Фейсбук: 

Закриття Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний 

дім»: 

 оголошення переможців,  

 онлайн нагородження переможців та учасників; 

 онлайн-тріумф колективу екологічної просвіти – 

володаря Гран-Прі конкурсу - 2020 

ПРОГРАМА 
проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім» 
 



Додаток 2 

І. Онлайн-трансляція (спільний перегляд) Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім» відбудеться у соціальній мережі Facebook  на 

офіційній сторінку КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»  

(див. програму) 

Щоб долучитися до спільного перегляду,  необхідно: 

 Бути підписаним на офіційну 

сторінку КЗ КОР «Центр 

творчості дітей та юнацтва 

Київщини»  

https://www.facebook.com/ctduk.

ua  у соціальній мережі 

Facebook (вподобати її)  

 

 
 

 Чекати сповіщення із 

запрошенням до спільного 

перегляду 

 

 
 Натиснути на сповіщення і долучитися до перегляду. 

 Ставити   або  на виступи, які вам сподобались. 

 

ІІ. ECO-TIME  «Країна Юннатія та EcoWorld» (онлайн вікторина) 

відбудеться 04 листопада у хмарному середовищі Classtime. До участі 

запрошуються колективи-учасники конкурсу за покликанням: 

https://www.classtime.com/code/PQ2ZJM 

 

https://www.facebook.com/ctduk.ua
https://www.facebook.com/ctduk.ua
https://www.classtime.com/code/PQ2ZJM


Умови проведення вікторини: 

1. Покликання є відкритим з 14.00 год до 15.00 год. 

2. При реєстрації у графі «Прізвище, ім’я» вказуємо область, назву команди 

(наприклад «Київська область, колектив «Вітаміни»); 

3. Від колективу екологічної просвіти реєструється ОДИН представник (як 

правило, капітан); 

4. Контрольний час для відповідей учасників на 25 запитань – 40 хв. 


