УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
15.01.2020

№ 18

Про проведення обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу «Земля наш спільний дім»
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019
№ 1489 «Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) та плану семінарів-практикумів для
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2020 рік, від
11.05.2012 № 573 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс
«Земля - наш спільний дім», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.05.2012 року за № 864/21176, плану роботи Департаменту освіти і науки
Чернівецької облдержадміністрації на 2020 рік, з метою активізації участі
учнівської молоді в природоохоронній роботі та екологічному русі, формування
екологічної культури учнівської молоді, виявлення і поширення нетрадиційних
форм роботи з набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем
НАКАЗУЮ:
1.
Провести до 05.03.2020 районний, міський, територіальний (І) та
12.03.2020 обласний (ІІ) етапи Всеукраїнського конкурсу «Земля - наш
спільний дім» (далі – Конкурс), відповідно до Положення про Всеукраїнський
конкурс «Земля - наш спільний дім», за тематикою «Країні Юннатії – 95».
2.
Затвердити:
2.1. Склад оргкомітету Конкурсу, що додається.
2.2. Склад журі Конкурсу, що додається.
3.
Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» (Головченко Л.Ю.):
3.1. Провести 12.03.2019
обласний (ІІ) етап Конкурсу на базі
Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки.

3.2. До 10.03.2019 довести графік виступів до колективів-учасників
обласного (ІІ) етапу Конкурсу.
3.3. До 02.04.2020 подати заявку на участь у фінальному етапі Конкурсу
та сценарій-виступ колективу-переможця обласного (ІІ) етапу до
всеукраїнського оргкомітету.
3.4. Організувати участь колективу-переможця обласного (ІІ) етапу у
всеукраїнському (ІII) етапі Конкурсу.
4.
Директору Чернівецького вищого професійного училища
радіоелектроніки (Одайський С.І.):
4.1. Забезпечити 12.03.2020 приміщення та звуковий супровід
проведення обласного (ІІ) етапу Конкурсу.
5.
Керівникам органів управління освіти районних державних
адміністрацій, міської ради, об’єднаних територіальних громад:
5.1. До 05.03.2019 провести районний, міський, територіальний (І) етап
Конкурсу.
5.2. Забезпечити участь колективів-переможців І етапу (1 команда від
району, міста, об’єднаної територіальної громади в кількості 6 учнів) в (ІІ)
(обласному) етапі Конкурсу.
5.3. До 06.03.2019 подати заявки на участь в обласному (ІІ) етапі
Конкурсу до комунального закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» за адресою: вул. Олега Кошового,
57, м. Чернівці, 58029, тел. (0372) 52-18-01. E-mail: kzchocentum@ukr.net.
6.
Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.
7.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління освіти і науки, начальника відділу професійної освіти та
ліцензування Бурченко Л.І..
В.о. директора Департаменту

Надія ПЕРІУС

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і
науки Чернівецької обласної
державної адміністрації
від 15.01.2020.№ 18

Склад організаційного комітету з проведення
(ІІ) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Земля-наш спільний дім»
1.
Гринюк Оксана Іванівна - начальник відділу інклюзивної,
спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації, голова оргкомітету.
2.
Головченко Людмила Юріївна – директор комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді», заступник голови оргкомітету.
3.
Одайський Савелій Іванович – директор Чернівецького вищого
професійного училища радіоелектроніки, член оргкомітету.
4.
Чебан Тетяна Никодимівна – заступник директора з виховної
роботи комунального закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді», член оргкомітету.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і
науки Чернівецької обласної
державної адміністрації
від 15.01.2020.№ 18
Склад журі
(ІІ) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Земля-наш спільний дім»
1.
Дячук Юлія Дмитрівна – головний спеціаліст відділу інклюзивної,
спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації, голова журі.
2.
Каменецький Василь Миколайович – заступник начальника відділу
координації природо-охоронної роботи, регулювання, використання природних
ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької
облдержадміністрації, заступник голови журі (за згодою).
3.
Равлюк Любомир Романович – методист науково-методичного
центру виховної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області, член журі.
4.
Задобрівська Людмила Олександрівна – завідуюча відділом
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді», член журі.
5.
Жук Аліна Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент
кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член журі.
6.
Процюк Василь Михайлович – кандидат педагогічних наук,
заступник директора з виховної роботи комунального закладу «Педагогічний
коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»,
член журі.

