Збереження природи – спільна справа
19 листопада 2020 року в Чернівецькому обласному центрі екологонатуралістичної творчості учнівської молоді відбувся обласний учнівський
екологічний конгрес "Живи, Земле". Враховуючи епідемічну ситуацію захід
проводився онлайн за допомогою платформи для проведення відеозустрічей
Google meet.
Мета заходу традиційно - активізація екологічного руху на Буковині,
вивчення стану навколишнього природного середовища і пошук шляхів його
поліпшення, а також привернення уваги місцевої влади, державних та
громадських організацій до локальних екологічних проблем. Проведенням
таких
заходів
Чернівецький
ОЦЕНТУМ
сприяє
розширенню
природоохоронної просвітницької діяльності, спрямованої на поліпшення
стану навколишнього природного середовища Буковини, підвищення
екологічної обізнаності учнівської молоді, громадян щодо захисту довкілля
шляхом
залучення
широких
верств
населення до практичної
природоохоронної роботи, виховання дбайливого ставлення до природи
рідного краю, формування природоохоронного мислення, підвищення
екологічної обізнаності підростаючого покоління. Окрім цього, учнівська
молодь краю постійно має можливість долучатись до міжнародних та
всеукраїнських екологічних конкурсів: Міжнародний екологічний конкурс
«Ось мій рідний край, ось мій рідний дім», Junior Water Prize, конкурсу
молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище»,
всеукраїнських конкурсів «Вчимося заповідувати», «Мала річка моєї
Батьківщини» та ін., оскільки обласний центр еколого-натуралістичної
творчості проводить координаційно-організаційну роботу по залученню
учнівської молоді до різнопланових масових природоохоронних заходів.
Згідно програми Конгресу, проведена робота в наступних номінаціях:
«Загальні екологічні проблеми», «Охорона рослинного світу», «Охорона
тваринного світу», «Природоохоронні території».
Учасниками Конгресу стали учні загальноосвітніх шкіл, гімназій,
ліцеїв, члени шкільних лісництв, гуртків юних екологів, юних друзів природи
та інших учнівських об'єднань закладів освіти області, які займаються
питаннями вивчення стану навколишнього природного середовища та
пошуками шляхів його поліпшення.
Роботу учасників Конгресу оцінювало компетентне журі в складі
науковців Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича
(Ситнікова І. О., Москалик Г. Г., Жук А.В., Токарюк А.І., Литвін Н.Г.),
ХлусаК.М., представника Управління екології та природних ресурсів ЧОДА
(Каменецький В.М.), ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж»
(Москаленко Л.П.), Чернівецького обласного краєзнавчого музею (Смірнов
Н.А.) та педагогів Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (Черлінка Л.В., Задобрівська Л. О., Кузьмінська
В. В.). Голова журі - Ситнікова Ірина Олександрівна – кандидат біологічних
наук, доцент кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та

біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича.
Учасники у своїх роботах торкнулися впливу господарської діяльності
людини на ландшафтні комплекси, парки-пам’ятки садово-паркового
мистецтва, проблеми дослідження і збереження лісів та садово-паркових
насаджень, ранньоквітучих рослин, явища цвітіння водойм, впливу рослиналергенів на здоровʼя людини, впливу кислотних дощів на лісові екосистеми,
екологічних проблем малих річок Буковини, особливостей формування
популяцій дроздів, гніздування чапель, лелек та багатьох інших важливих
моментів.
Роботи переможців змагання традиційно будуть рекомендовані до
участі в інших всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Підвівши підсумки, журі попередньо визначило переможців:
ПЕРШЕ МІСЦЕ:
1.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Стефанко Аліна, учениця Білоусівського ліцею (керівник –
Дорофей М.С., науковий керівник – Романюк В.В.);
Лобач Іван, учень Хрещатицького НВК Заставнівського району
(керівник - Кушнірик А.В., наукові консультанти: Борук С.Д.,
Хлус Л.М.);
1.2. В номінації «Охорона рослинного світу»:
Тітова Юлія, учениця 8-А класу гімназії №2 м. Чернівців
(науковий керівник - Романюк О.М.);
1.3. В номінації «Охорона тваринного світу»:
Васильков Костянтин, учень Рукшинської загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Хотинського району (керівник – Григоришена Л.І.);
1.4. В номінації «Природоохоронні території»:
Жук Микола, учень 11 класу Михалківського ліцею
Сокирянського району (керівник - Гапчук Л.М.).
ДРУГЕ МІСЦЕ:
2.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Мандрик Анастасія, учениця 7 класу Чернівецького закладу
загальної середньої освіти №16, вихованка гуртка “Життя в стилі ЕСО”
Чернівецького МЦЕНТУМ (керівники: Гавучак Н.М., Катан Н.В.);
Кирилюк Володимир, учень 8-Б класу Клішковецької гімназії
Клішковецької сільської ради (керівники: Кирилюк О.В., Палагнюк С.Д.);
2.2. В номінації «Охорона рослинного світу»:
Куцик Віталіна, учениця Репужинецького НВК Заставнівського
району, вихованка гуртка «Індивідуальна робота еколого-біологічного

напряму з обдарованими дітьми» Чернівецького ОЦЕНТУМ (керівник:
Кузьмінська В.В, науковий керівник: Хлус Л.М.);
2.3. В номінації «Охорона тваринного світу»:
Микичук Ольга, учениця 11 класу гімназії № 5 м. Чернівці,
вихованка гуртка «Юні господарочки» і секції «Індивідуальна робота
еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ Чернівецького
ОЦЕНТУМ та Ракочий Вітязьслав, вихованець секції «Індивідуальна робота
еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ Чернівецького
ОЦЕНТУМ (керівник: Кузьмінська В.В. , науковий керівник: к.б.н., доцент
Хлус Л.М.);
Голіната Антоніна, учениця Репужинецького НВК Заставнівськоо
району (керівник Копчук О.П.);
Королюк Роман, вихованець гуртка «Юні квітникарі»
Глибоцького РБТДЮ на базі Глибоцької гімназії (керівник: Балан Н.В.);
2.4. В номінації «Природоохоронні території»:
Матейчук Степан, вихованець гуртка "Юні лісівники"
Сторожинецького ЦДЮТ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії (керівник Кривко А.В.).
ТРЕТЄ МІСЦЕ:
3.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Шибінський Віктор Юрійович, учень 8 класу Василівського
ліцею Сокирянського району, вихованець секції «Індивідуальна робота
еколого-натуралістичного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ
Чернівецького ОЦЕНТУМ (науковий керівник Хлус Лариса Миколаївна,
методист Кримняк І.В.);
Олійнич Євгенія, учениця 9 класу, Заставнівський ЗЗСО І-ІІІ ст.,
КПНЗ «Заставнівський міський центр еколого-естетичної творчості дітей та
юнацтва» (керівник – Петрушко С.О.);
Вирнов Ема, учениця 9 класу Тарасовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Новоселицького району (керівник - Сіротян Ю.О.);
Мацюк Олена, учениця 11 класу Чорногузівського ЗЗСО І-ІІІ
ступенів Вижницької ОТГ (керівник Грібович О.);
3.2. В номінації «Охорона рослинного світу»:
Кіцан Ніколета, учениця 9 класу Куликівського НВК
Герцаївського району (керівник - Апетрі Г.І.);
Тутунару Софія, учениця 5 класу Дяківецького НВК
Герцаївського району (керівник - Тутунару В.П.);
Ярошенко Катерина, учениця 8 класу ОНЗ «Романковецька
гімназія імені К.Ф. Поповича» Сокирянського району (керівник: Азімова
В.С.);

3.3. В номінації «Охорона тваринного світу»:
Тофан Іван, учень Яблунівської філії Веренчанського ОЗЗСО
Заставнівськоо району (керівник Думенко А.В.);
Підлубний Олег, Петришина Альона, учні Малокучурівського
НВК Заставнівськоо району (керівник Дупешко Н.М.);
Олійник Вікторія, учениця 8 класу Білоусівського ліцею
Соирянського району (керівник: Гафінчук А.С., нуковий керівник: Хлус
Л.М.);
3.4. В номінації «Природоохоронні території»:
Дашкевич Анастасія, учениця 6-А класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів (наукові керівники: Попʼюк Я.А., Шишковський С.І., Шишковська
Т.М.);
Тодосійчук Надія, учениця 9 класу Замогильної ЗОШ І-ІІ
ступенів Путильського району (керівник - Бурак Л.Я.).

