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Про проведення в області 
XVII Всеукраїнського конкурсу 
«Земля — наш спільний дім»

Відповідно наказів Міністерства освіти і науки України від 
04.01.2018р. №12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік 
(за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів- 
практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 
2018 рік», від 14.05.2012 року № 573 «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнський конкурс «Земля -  наш спільний дім», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 30.05.2012 року за № 864/21176, плану роботи 
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді на 2018 рік, з метою підвищення рівня еколого- 
просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів 
екологічної просвіти

НАКАЗУЮ:

1. Провести в області XVII Всеукраїнський конкурс «Земля -  наш 
спільний дім» на тему «Раціональне природокористування» (далі -  Конкурс ) 
у 2 етапи:

Перший етап -  районний (міський) -  до 20 березня 2018 року;
Другий етап -  обласний -  27-29 березня 2018 року у приміщенні 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за 
адресою: м.Тернопіль, вул. Микулинецька, 21. Початок о 9 годині.

2. Затвердити:
2.1. Умови проведення Конкурсу (додаток 1).
2.2. Склад оргкомітету (додаток 2).
2.3. Склад журі (додаток 3).
2.4. Кошторис витрат (додаток 4)



3. Керівникам органів управління освітою забезпечити участь 
колективів у II етапі Конкурсу відповідно до Умов проведення.

4. Тернопільському обласному центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді (директор Герц І.І.) забезпечити 
консультативний та методичний супровід проведення Конкурсу.

5. Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організацій, які 
відряджають.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління Зварич Г.В.

Начальник управління 0.3.ХОМА

/



Додаток 1 
до наказу управління освіти 

і науки облдержадміністрації
від аг ле// №

Умови проведення 
XVII Всеукраїнського конкурсу «Земля -  наш спільний дім» 

1.Загальні положення
II етап Всеукраїнського конкурсу «Земля -  наш спільний дім» (далі -  

Конкурс) проводиться з метою підвищення рівня еколого-просвітницької та 
природоохоронної діяльності учнівських колективів екологічної просвіти.

2. Учасники конкурсу
2.1. У Конкурсі беруть участь екологічні колективи (агітбригади) 
загальноосвітніх і закладів позашкільної освіти, переможці І етапу.
2.2. До складу колективу входять до 7 осіб: до 6 учнів віком від 11 до 16 (5-10 
класу) років та 1 керівник, який призначається з числа керівників колективів 
екологічної просвіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
2.3. Заміна учасників Конкурсу можлива за рішенням голови організаційного 
комітету.

3. Порядок проведення конкурсу
- 27 березня 2018 року виступи представляють команди навчальних закладів 
таких районів та ОТГ:
Бережанського р-ну, м. Бережани, Саранчуківська ОТГ;
Борщівського р-ну, Мельнице-Подільської, Озерянської, Скала-Подільської, 
Борщівської, Більче-Золотецької ОТГ;
Бучацьког р-ну, Золотопотіцької, Трибухівської ОТГ;
Гусятинського р-ну, Васильковецької, Гусятинської, Гримайлівської, 
Коцюбинської, Хоростківської ОТГ;
Заліщицького р-ну;
Збаразького р-ну,Колодненської, Вишнівецької, Чернихівецької ОТГ.
- 28 березня 2018 року виступи представляють команди навчальних 
закладів таких районів та ОТГ:
Зборівського р-ну, Озерянської, Залозецької, Зборівської ОТГ;
Козівського р-ну, Козлівської ОТГ;
Кременецького р-ну, м. Кременець, Лопушненської, Почаївської ОТГ; 
Лановецького р-ну, Борсуківської, Лановецької ОТГ;
Монастириського р-ну, Коропецької ОТГ;
Підволочиського р-ну, Новосільської, Підволочиської, Скалатської, 
Скориківської ОТГ;
Підгаєцького р-ну.



- 29 березня 2018 року виступи представляють команди навчальних закладів 
таких районів та ОТГ:
Теребовлянського р-ну, Золотниківської, Іванівської, Микулинецької. 
Теребовлянської ОТГ;
Тернопільського р-ну, Великогаївської, Байковецької ОТГ;
Чортківського р-ну, м. Чорткова, Білобожницької, Заводської, Колиндянської 
ОТГ;
Шумського р-ну, Шумської, Великодедеркальської ОТГ; 
м. Тернополя.
Заявки на участь подаються до 22 березня 2018 року.

4. Програма конкурсу
4.1. Програмою Конкурсу передбачені:
- презентація еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності 
колективу;
- конкурсні виступи колективів.
4.2. Презентація еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності:
4.2.1. Колектив презентує еколого-просвітницьку та природоохоронну 
діяльність, проведену протягом навчального року, її результативність з 
використанням плакатів, малюнків, фотографій, відеосюжетів (у довільній 
формі).
4.2.2. Запис відеоматеріалу повинен бути здійснений на СБ- або БУВ-дисках 
із якісним звуком.
4.2.3. Тривалість презентації -  до 5 хвилин.
4.2.4. Презентація оцінюється журі за такими критеріями:
- цільова аудиторія, на яку спрямована еколого-просвітницька діяльність, 
кількість проведених заходів (найбільш результативних), наочність — 1-5 
балів;
- природоохоронна робота колективу -  1-5 балів;
- взаємодія з громадськими та природоохоронними організаціями -  1-5 балів;
- загальне враження від презентації -  1-5 балів.
Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за презентацію, - 
20 балів.
4.3. Конкурсний виступ:
4.3.1. Конкурсний виступ може поєднувати різні жанри, стилі та напрями 
мистецтва, демонструвати власні досягнення в просвітницькій і 
природоохоронній діяльності. Проблеми можуть відображатися у трагічній, 
гумористичній, образній, художньо-спортивній та інших формах.
4.3.2. Сценарії мають бути оригінальними, авторськими та відображати 
власний досвід і результати практичної природоохоронної роботи та 
популяризації руху за збереження навколишнього середовища.
Один примірник сценарію подається журі перед виступом.
4.3.3. Тривалість виступу -  до 20 хвилин.
4.3.4. Виступи колективів оцінюються за такими критеріями:
- відповідність тематиці Конкурсу -  1-2 бали;



- актуальність та соціальне значення порушеної у виступі екологічної 
проблеми -1 -2  бали;
- відтворення та пропаганда народних традицій щодо гармонізації 
взаємовідносин з природою -  1-3 бали;
- висвітлення різнопланових аспектів екології: виживання (охорона довкілля 
як середовища життєдіяльності людини); природно-науковий; оздоровчо- 
рекреаційний; історико-культурний; господарський; етичний; естетичний -  1 - 
5 балів;
- виконавська майстерність -  1-5 балів;

естетика костюмів і реквізиту (плакати, малюнки, фотографії, 
відеоматеріали про природоохоронну та екологічну діяльність колектив) 
тощо), якість музичного й художнього оформлення -1 -5  балів;
- рівень режисури -  1-5 балів;
- володіння увагою глядача -  1-3 бали.
Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за презентацію -  
ЗО балів.
4.4. Максимальна сума балів, яку може набрати колектив- 50 балів.

5. Визначення та нагородження переможців
5.1. Переможців Конкурсу визначає журі, склад якого затверджується 
наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
5.2. Переможці Конкурсу визначаються за загальною сумою набраних балів.
5.3. Колектив-переможець Конкурсу представлятиме область на III етапі 
Всеукраїнського конкурсу «Земля -  наш спільний дім» (колективів 
екологічної просвіти закладів зальної середньої та позашкільної освіти).
5.4. Колективи-призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних 
ступенів та грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації.
5.5. Журі конкурсу залишає за собою право нагороджувати спеціальними 
дипломами.
5.6. Право остаточного рішення щодо спірних питань належить голові журі.



Додаток 2 
до наказу управління освіти 

і науки облдержадміністрації
ВІД /V . р /. ЛХ?/сГ №  .4/?'

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 
II етапу XVII Всеукраїнського конкурсу 

«Земля -  наш спільний дім»

Герц Іван Іванович -  директор обласного центру еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді, голова оргкомітету. 
Березіцька Мирослава Мирославівна -  методист обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, заступник 
голови оргкомітету.
Дулеба Уляна Василівна -  методист обласного центру еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді, член оргкомітету. 
Каменярська Лілія Ростиславівна -  завідувач методичного відділу 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді, член оргкомітету.
Кухарський Андрій Любомирович -  заступник директора з АГЧ 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді, член оргкомітету.



Додаток З 
до наказу управління освіти 

і науки облдержадміністрації 
від

СКЛАД ЖУРІ 
II етапу XVII Всеукраїнського конкурсу 

«Земля -  наш спільний дім»

Боровська Тетяна Федорівна -  головний спеціаліст відділу дошкільної, 
загальної, середньої, позашкільної освіти та виховної роботі? 
управління освіти і науки облдержадміністрації, голова журі.
Кухарська Тетяна Анатоліївна -  заступник директора з навчально: 
роботи обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівсько- 
молоді.
Сворінь Надія Володимирівна -  заступник директора з виховної роботе 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівсько: 
молоді, заступник голови журі.
Додик Галина Зіновіївна -  методист організаційно-методичного відділу 
КЗ TMP «Центр творчості дітей та юнацтва», член журі.
Михайлиця Ірина Павлівна -  завідувач організаційно-масового відділ} 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівсько; 
молоді.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління о с в ш і  і науки 
облце^^я^іністрації 

Хома 0.3.

Додаток 4 
до наказу управління освіти 

і науки облдержадміністрації
від X/ а?, яр/# №

Кошторис витрат 
на проведення 

II етапу XVII Всеукраїнського конкурсу 
«Земля -  наш спільний дім»

№
з/п Назва Од.

вим К-сть Вартість Сума

1. Папки шт 6 5,40 32,4
2. Папір для друку шт 2 93,00 186,00
3. Олівці графічні шт 7 3,96 27,72
4. Ручки шт 7 3,05 21,35
5. Гумки шт 7 3,96 27,72
6. Кліпборд шт 10 30 300,00

Всього / П • 595,19

Директор ТОЦЕНТУМ 

Гол.бухгалтер

Герц 

Копистинська О.Л


