
 

 

 

 

 
 

 

УКРАЇНА  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 
21016, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, 2, тел./факс 61-16-56, e-mail: vinsyn@ukr.net 

   

 
                                      №                   

Інформаційний лист 

 
Про проведення обласного етапу  

 Всеукраїнського конкурсу колективів  

(агітбригад) екологічної просвіти загальноосвітніх 

 і позашкільних навчальних закладів  

«Земля наш спільний дім» 

 

Відповідно до плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами освіти), затвердженого наказом 

МОН від 24.11.2020 № 1452, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді МОН України спільно з Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної 

освіти та виховання Одеської обласної ради з 21 до 23 квітня 2021 року у м. Одеса буде 

проведено ІІ (фінальний) етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім». 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією 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,1 керівник колективу 

 З метою активізації роботи з учнівською молоддю  області щодо вирішення екологічних і 

природоохоронних проблем, залучення її до активної природоохоронної діяльності, 

формування екологічної свідомості та дбайливого ставлення до природи,  з 24 по 25 

березня 2021 року на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів в заочному 

форматі буде проведено І( обласний) етап  Всеукраїнського конкурсу колективів 

(агітбригад) екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

«Земля наш спільний дім».  
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 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року 

за № 864/21176, командам-учасникам пропонується заздалегідь записати і 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);  

- відеозапис конкурсного виступу, в якому має бути розкрита тема заходу «Атака вірусів. 

Врятуй Планету» (тривалість до 20 хвилин). 

 Посилання на відеоматеріали із відкритим доступом надсилаються оргкомітету до 20  

березня 2021 року на електронну адресу: metodisti@ukr.net 

 
Програмою Конкурсу передбачені:  

mailto:metodisti@ukr.net


- презентація еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності колективу;  

- конкурсні виступи колективів.( колектив 6 учнів + 1 керівник)  

- презентація еколого-просвітницької та природоохоронної  діяльності:  

Колектив презентує еколого-просвітницьку та природоохоронну  

діяльність, проведену протягом навчального року, її результативність з  

використанням плакатів, малюнків, світлин, відеосюжетів (у довільній  формі).  

Тривалість презентації - до 5 хвилин.  

 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 можна отримати за презентацію - 20 балів.  

 Конкурсний виступ:  

 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.  

 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   взаємо- відносин 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 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 можна отримати за  презентацію - 30 балів.  

 Максимальна сума балів, яку може набрати колектив, - 50 балів 

Сценарій обов’язково здати  на електронних носіях. 

 

Директор Вінницької 

 обласної станції 

 юних натуралістів                                                                О.А. Драгомирецька                                                        

 

Підготувала методист                                                           Т.М. Корінна 

 

 


