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  16.02.2023  № 36/01-20 

                                                                                 Начальникам місцевих органів 

                                                                                 управління у сфері освіти 

Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 

Про проведення ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім» 

 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» доводить до відома, що відповідно до Плану всеукраїнських 

і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 

2023 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 28.11.2022 № 1063, плану роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2023 рік, ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 16.01.2023 № 4 

«Про проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш 

спільний дім», у період із 14 березня 2023 року по 17 березня 2023 року 

Комунальним закладом «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» у дистанційному форматі проводиться ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (далі – Конкурс). 

Тема Конкурсу «Луки мого дитинства». 

До участі в Конкурсі запрошуються учнівські колективи екологічної просвіти 

закладів освіти Харківської області у кількості: 6 учнів (вихованців) віком від 11 до 

17 років, керівник колективу. 

Акцентуємо Вашу увагу, що від Харківської області лише один учнівський 

колектив екологічної просвіти, що посів І місце відповідно до рішення журі 

обласного етапу, може взяти участь у фінальному етапі Конкурсу. 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Земля – наш 

спільний дім», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 14 травня 2012 року № 573, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 30 травня 2012 року за № 864/21176, командам учасників пропонується 

заздалегідь записати та розмістити на каналі YouTube: 

- відеоролик, що має демонструвати презентацію еколого-просвітницької та 

природоохоронної діяльності колективу (тривалість до 5 хвилин); 
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- відеозапис конкурсного виступу, в якому має бути розкрита тема заходу 

«Луки мого дитинства» (тривалість до 20 хвилин). 

Для участі у Конкурсі необхідно до 14 березня 2023 року заповнити заявку за 

посиланням: https://forms.gle/3FrWCXvcrB9s3U9M8 

та прикріпити посилання на відеоматеріали з відкритим доступом на каналі 

Youtube, сценарій виступу (документ Word, формат doc, docx) та одне фото 

колективу (JPG 72dpi, 800 х 1200pixel). 

Додаток: на 3-х арк. в 1прим. 

 

Заступник директора 

з виховної роботи  оригінал підписано                           Тетяна КУРУКІНА 
 

 

 

Ярошенко, 068-88-45-990 
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Додаток 

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

від 16.02.2023 № 36/ 01-20 

 

Умови проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Земля – наш спільний дім» 

на тему «Луки мого дитинства» 

І. Загальні положення 

1.1. ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» на 

тему «Луки мого дитинства» (далі – Конкурс) проводиться відповідно до Плану 

всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською 

молоддю на 2023 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2022 № 1063, плану роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2023 рік, ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 16.01.2023 № 4 

«Про проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш 

спільний дім». 

1.2. Мета та завдання Фестивалю 

Мета – підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності 

учнівських колективів екологічної просвіти закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

Завдання: 

- національно-патріотичне виховання учнівської молоді; 

- виховання в учнів любові до рідного краю; формування екологічної культури; 

- пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької роботи з 

учнями (вихованцями); 

- створення інформаційного банку даних про інноваційні форми і методи еколого-

просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти. 

1.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Комунальний заклад 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

ІІ. Учасники Конкурсу 

До участі в Конкурсі запрошуються учнівські колективи екологічної просвіти 

закладів освіти Харківської області у кількості: 6 учнів (вихованців) віком від 11 до 

17 років, керівник колективу. 

ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу 

І етап – на рівні ОТГ або району – з 01 березня по 14 березня 2023 року; 

ІІ етап – обласний  – з 14  по 17 березня 2023 року; 

ІІІ етап – фінальний (Всеукраїнський) – квітень-травень 2023 року (м. Київ, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти 

і науки України). 

IV. Умови участі в обласному етапі Конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться у дистанційному форматі. 



 

 

4.2. Для участі у Конкурсі необхідно до 14 березня 2023 року заповнити заявку за 

посиланням: https://forms.gle/3FrWCXvcrB9s3U9M8  

та прикріпити посилання на відеоматеріали із відкритим доступом, сценарій виступу 

(документ Word, формат doc, docx) та одне фото колективу (JPG 72dpi, 800 х 1200 

pixel). 

Сценарії та виступи не рецензуються. 

V. Програма Конкурсу та критерії оцінювання: 

5.1. Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний 

дім», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 14 травня 2012 року № 573, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 

травня 2012 року за № 864/21176, командам учасників пропонується заздалегідь 

записати та розмістити на каналі Youtube: 

- відеоролик, який має демонструвати презентацію еколого-просвітницької та 

природоохоронної діяльності колективу (тривалість до 5 хвилин); 

- відеозапис конкурсного виступу, в якому має бути розкрита тема заходу «Луки 

мого дитинства» (тривалість до 20 хвилин). 

5.2. 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. 

5.3. Конкурсний виступ може поєднувати різні жанри, стилі і напрями мистецтва, 

демонструвати власні досягнення в просвітницькій та природоохоронній діяльності. 

Проблеми можуть відображатися у трагічній, гумористичній, образній, художньо-

спортивній та інших формах.  

Сценарії мають бути оригінальними, авторськими та відображати власний досвід і 

результати практичної природоохоронної роботи та популяризації руху за 

збереження навколишнього середовища. 

Тривалість виступу – до 20 хвилин. 

5.4. 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; 
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- естетика костюмів і реквізиту (плакати, малюнки, фотографії, відеоматеріали про 

природоохоронну і екологічну діяльність колективу тощо), якість музичного та 

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 –  

30 балів. 

Визначення переможців 

Переможці та призери обласного етапу Конкурсу нагороджуються грамотою 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

Обласний оргкомітет відповідно до рішення журі надсилає запрошення лише 

одному учнівському колективу екологічної просвіти (І місце) для участі у 

фінальному етапі Фестивалю. 

 


