УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
“02” березня 2018 р.

№ 93

Про підсумки проведення обласного
туру
заочного
міжнародного
конкурсу
«Традиції
народів
України, Болгарії і Молдови щодо
раціонального використання та
збереження водних ресурсів»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018
№12 «Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) та плану семінарів-практикумів для
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2018 рік»,
плану роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації
на 2018 рік, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації від 18.01.2018 № 21 «Про проведення обласного туру
заочного міжнародного конкурсу «Традиції народів України, Болгарії і
Молдови щодо раціонального використання та збереження водних ресурсів»,
відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді від 05.09.2017 № 172 «Про проведення заочного
міжнародного конкурсу «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо
раціонального використання та збереження водних ресурсів», з метою
активізації участі учнівської молоді та пропаганди ідей сталого розвитку з
опорою на краєзнавчі звичаї і традиції українців щодо збереження та
відновлення водних ресурсів, 22 лютого 2018 року комунальним закладом
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» проведено обласний тур заочного міжнародного конкурсу «Традиції
народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання та
збереження водних ресурсів» (далі – Конкурс).
На розгляд журі обласного заочного етапу Конкурсу було представлено
28 робіт учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів
позашкільної
освіти
міста
Чернівці,
Герцаївського,
Глибоцького,
Заставнівського,
Кельменецького,
Новоселицького,
Путильського,
Сокирянського, Сторожинецького, Хотинського районів.

Відповідно до положення, оцінювання проводилось у наступних
номінаціях: «Традиції виявлення або штучного утворення, облаштування
водних об’єктів», «Традиційні форми сталого використання водних ресурсів»,
«Обряди і свята, повір'я, пов'язані з водою та водними об’єктами», за двома
віковими категоріями.
Учасники у своїх роботах торкнулися проблем сучасного екологічного
стану, забруднення та знищення водних об’єктів, їх охорони; висвітлили
питання традицій святкування календарних свят, пов’язаних з водою та
водними ресурсами; зібрали та проаналізували місцеві легенди, народні
перекази та вислови про річки, струмки, джерела; регіональні традиції та
обряди, що стосуються води тощо.
Журі відзначило, що в закладах освіти області проводиться активна
пошукова діяльність з вивчення традицій та звичаїв українського народу, але
недостатньо акцентується увага учнівської молоді саме на виявленні і
пропаганді традицій дбайливого ставлення до використання водних ресурсів. В
основному роботи були виконані та оформлені згідно умов Конкурсу.
За результатами конкурсного змагання, відповідно до рішення журі
НАКАЗУЮ:
1.
Нагородити
дипломами
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації переможців Конкурсу за зайняте І місце:
1.1. В номінації «Традиції виявлення або штучного утворення,
облаштування водних об’єктів»:
Молодша вікова категорія:
Вальчук Ангеліну, ученицю 8 класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Хотинського району (керівники – Шишковська Т.М., Морозова Т.В.).
1.2. В номінації «Традиційні форми сталого використання водних
ресурсів»:
Молодша вікова категорія:
Регульського Олександра, учня 9 класу ЗОШ І-ІІ ст. с. Ожеве
Сокирянського району (керівники – Нігалатій Т.М., Шибінська В.І.);
Старша вікова категорія:
Балан Юлію, ученицю 11 класу Глибоцького ліцею, вихованку
Глибоцького РБТДЮ (керівник – Балан Н.В.).
1.3. В номінації «Обряди і свята, повір'я, пов'язані з водою та водними
об’єктами»:
Молодша вікова категорія:
Григоришену Оксану, ученицю 9 класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Хотинського району (керівник – Григоришена Л.І.);
Старша вікова категорія:
Пономарьова Анатолія, учня 10 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грубна
Сокирянського району (керівник – Коваль І.П.).
2.
Нагородити
дипломами
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації переможців Конкурсу за зайняте ІІ місце:

2.1. В номінації «Традиції виявлення або штучного утворення,
облаштування водних об’єктів»:
Молодша вікова категорія:
Маковійчук Таїсію, ученицю 7 класу Сергіївського ЗЗСО І-ІІІ
ступенів Путильського району (керівник – Маковійчук Г.Т.);
Гашпана Едгара, учня 8 клас Чудейського НВК Чудейської ОТГ
Сторожинецького району (керівник – Герман Л.І.).
2.2. В номінації «Обряди і свята, повір'я, пов'язані з водою та водними
об’єктами»:
Молодша вікова категорія:
Чифурка Володимира, учня 7-Б класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 4 (керівник –Чифурко І.Є.).
Старша вікова категорія:
Поповича Андрія, учня 11-А класу Чернівецької гімназії № 7
(керівник – Яремійчук М.А.);
3.
Нагородити
дипломами
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації переможців Конкурсу за зайняте ІІІ місце:
3.1. В номінації «Традиції виявлення або штучного утворення,
облаштування водних об’єктів»:
Молодша вікова категорія:
Козачук Олену, ученицю 7 класу Глибоцького ліцею, вихованку
Глибоцького РБТДЮ (керівник – Балан Н.В.);
Ящук Валентину, ученицю 9 класу Кулівецького НВК
Заставнівського району(керівник – Ящук О.Д.);
Рудь Анну, ученицю 7 класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 28
(керівник – Барабанова М.М. );
Дутчака Богдана, учня 9 класу Малокучурівського НВК
Заставнівського району (керівник – Дупешко Н.М. ).
3.2. В номінації «Традиційні форми сталого використання водних
ресурсів»:
Молодша вікова категорія:
Ремпегу Анастасію, ученицю 9 класу Товтрівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Заставнівського району (керівник – Слободян Н.І.).
3.3. В номінації «Обряди і свята, повір'я, пов'язані з водою та водними
об’єктами»:
Молодша вікова категорія:
Торак Марію, ученицю 8 класу Сергіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Путильського району (керівник – Верешко С.І.);
Бойческу Крістіну, ученицю 6 класу Череської ЗОШ І-ІІІ ст.
Сторожинецького району (керівник – Луканюк Д.І.).
Старша вікова категорія:
Бойчук Ольгу, ученицю 10 класу Заставнівської гімназії (керівник –
Петрушко С.О.);
Басараб Дарію, ученицю 10 класу Новоселицької гімназії
(керівники: Ковдриш А.М., Басараба А.В.);

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.М. Палійчук

