Чернівецька обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
№ 514

10.11.2017

Про підсумки проведення обласного
учнівського екологічного конгресу
«Живи, Земле»
На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації від 26.10.2017 № 479 «Про проведення обласного
учнівського екологічного конгресу «Живи, Земле», з метою створення умов для
творчого самовдосконалення та професійного самовизначення; залучення
учнівської молоді до активного процесу навчання, самоосвіти, розвитку мережі
еколого-натуралістичних об’єднань, екологічних патрулів, поглиблення змісту
роботи цих об’єднань, залучення молоді до науково-дослідницької роботи в
галузі екології та охорони природи, 09 листопада 2017 року комунальним
закладом «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» був проведений обласний учнівський екологічний конгрес
«Живи, Земле» (далі – Конгрес).
У Конгресі взяли участь понад 70 учасників: учні, педагоги закладів
загальної середньої та позашкільної освіти області та міста Чернівців, а також
науковці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
ДНЗО «Буковинський державний медичний університет», представники
Управління екології та природних ресурсів ЧОДА, Чернівецького обласного
краєзнавчого музею, фахівці комунального закладу «Чернівецький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
Відповідно до Положення, робота проводилась в 4-ох номінаціях:
«Загальні екологічні проблеми», «Охорона рослинного світу», «Охорона
тваринного світу», «Природоохоронні території».
Юні захисники природи представили свої результати спостережень,
науково-дослідницької діяльності та практичні здобутки. Отриману інформацію
в ході реалізації екологічних проектів висвітлили через мультимедійні
презентації, альбоми, звіти та інші інформаційні матеріали.
Конгрес сприяв широкому залученню юннатівської молоді до роботи по
збереженню біорізноманіття, активізації природоохоронної роботи, вивченню
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методів оцінки стану природних територій та негативного впливу
антропогенних факторів на довкілля, формуванню екологічного світогляду та
засад раціонального природокористування.
Під час роботи Конгресу науковці та фахівці надали педагогам і
учасникам вичерпні консультації. Журі відзначило, що в закладах освіти
області проводиться вагома практична та дослідницька робота з проблем
вивчення та захисту довкілля. Разом із тим, журі зауважило про деякі недоліки,
а саме - невідповідність заявленій кількості учасників до вимог Положення про
проведення Конгресу.
Найбільш результативними виявились виступи учнів закладів загальної
середньої та позашкільної освіти Хотинського, Заставнівського, Кіцманського
Кельменецького та Путильського районів, м. Чернівців.
За результатами конкурсного змагання, відповідно до рішення журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити
дипломами
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації переможців Конгресу за зайняте І місце:
1.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Кирилюка Володимира, учня 5 класу Клішковецької гімназії
Клішковецької ОТГ Хотинського району (керівник - Палагнюк С. Д.);
Гуцула Івана, учня Іванівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Кельменецького
району (керівник - Гуцул Т.С.).
1.2. В номінації «Охорона рослинного світу»:
Дутчака Богдана, учня 9 класу Малокучурівського НВК
Заставнівського району, вихованця гуртка «Юні квітникарі» Заставнівського
ЕНЦДЮ (керівник - Дупешко Н. М.).
1.3. В номінації «Охорона тваринного світу»:
Попика Владислава, учня 5 класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Хотинського району (керівник - Григоришина Л.І.).
1.4. В номінації «Природоохоронні території»:
Ковальчук Кароліну, ученицю 8 класу Погорілівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Заставнівського району, вихованку гуртка «Юні друзі природи»
Заставнівського ЕНЦДЮ (керівник - Пітик М.І.);
Гермаківську Анастасію, ученицю 11 класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Хотинського району (керівник - Шишковська Г.М.).
2.
Нагородити
дипломами
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації переможців Конгресу за зайняте ІІ місце:
2.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Черлінку Максима, учня 9 класу Чернівецької ЗОШ №5 (керівник Міхєєва Г.В.);
Бодянчук Анну, вихованку гуртка «Людина і довкілля»
Кіцманського районного Будинку дитячої творчості, ученицю 6 класу
Шипинського ЗНЗ І-ІІІ ступенів Кіцманського району (керівник - Березка Л.В.).
2.2. В номінації «Охорона рослинного світу»:
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Маслєнкову Каріну, вихованку Чернівецького МЦЕНТУМ
(керівник - Дзензерська О.М.);
Нікітіну Олександру, ученицю 8 класу Глибоцького ліцею (керівник
- Самотей Л.Г.).
2.3. В номінації «Охорона тваринного світу»:
Шиманського Олега, учня 7(11) класу Путильської гімназії,
вихованця гуртка «Юні друзі природи» Путильського РЦДЮТ (керівник Кравченко М.М.).
2.4. В номінації «Природоохоронні території»:
Овчаренко Віталіну, ученицю 11 класу Годилівського НВК
Сторожинецького району (керівник - Настасійчук Л.Д.);
Спіжавку Юрія, учня 5 класу Товтрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Заставнівського району (керівник - Спіжавка М.В.).
3.
Нагородити
дипломами
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації переможців Конгресу за зайняте ІІІ місце:
3.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Луцюк Марію, ученицю 5 класу Репужинецького НВК
Заставнівського району, вихованку гуртка «Юні охоронці природи»
Заставнівського ЕНЦДЮ (керівник - Мельник А.І.);
Слепенюк Ірину, ученицю 8 класу Чернівецької ЗОШ № 31,
вихованку Чернівецького МЦЕНТУМ (керівник - Катан Н.В.);
Якимчук Яну, вихованку гуртка «Біологія людини» Кіцманського
районного Будинку дитячої творчості, ученицю 10 класу Нижньостановецького
ЗНЗ І-ІІІ ступенів Кіцманського району (керівник - Ткачук О. В.);
Бурдейного Артема, учня 8 класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Хотинського району (керівник - Шишковська Г.М.).
3.2. В номінації «Охорона рослинного світу»:
Тодеряна Олексія, учня 8 класу Куликівського НВК Герцаївського
району (керівник - Апетрі Г.І.);
Орлецького Степана, вихованця гуртка «Юні екологи»
Кіцманського районного Будинку дитячої творчості, учня Лужанського ЗНЗ ІІІІ ступенів Кіцманського району (керівник - Якуб’як Г.В.).
3.3. В номінації «Охорона тваринного світу»:
Тимощук
Діану,
Гресько
Анастасію,
вихованок
секції
«Індивідуальна робота еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми»
КЗ ЧОЦЕНТУМ, учениць 10-Б класу Чернівецького ліцею № 3 медичного
профілю Чернівецької міської ради (керівник - Хлус Л.М.).
3.4. В номінації «Природоохоронні території»:
Чечул Богдану, ученицю 3(7) класу Путильської гімназії, вихованку
гуртка «Юні друзі природи» Путильського РЦДЮТ (керівник - Кравченко
М.М.);
Ковальську Катерину, Кушнір Валерію, вихованок гуртка «Юні
ботаніки» КЗ ЧОЦЕНТУМ, учениць 10 класу Чернівецького ліцею № 3
медичного профілю (керівник - Сутяга О. С.).
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4.
Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.
5.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту Ісопенко І.Ю.

Директор Департаменту

О. Палійчук
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