УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

“ 15 ” березня 2019 р.

№ 133

Про підсумки проведення обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім»
На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації від 15.01.2019 № 14 «Про проведення обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу «Земля - наш спільний дім», 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, 14 березня 2019 року комунальним закладом «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», за
сприяння Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки,
було проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш
спільний дім» (далі – Конкурс) за тематикою «Моя мала Батьківщина».
У заході взяли участь 14 колективів – переможців (І) етапів Конкурсу:
районних, об’єднаних територіальних громад, міст Чернівці та
Новодністровськ.
Конкурсні виступи агітаційних колективів та презентації у цьому році
були
присвячені
місцевим
екологічним
проблемам.
Учасники
продемонстрували високий рівень акторської майстерності. Варто відмітити
вдало підібрані сценічні костюми, продуману тематичну наглядність та
реквізити. Діти зосередили увагу присутніх на місцевих та глобальних
екологічних
проблемах
природокористування,
результативності
просвітницької та природоохоронної діяльності щодо збереження та
відтворення довкілля, виконали головне завдання екологічних агітбригад: в
цікавій формі творчого виступу підвели громадськість до правильної оцінки
теперішнього екологічного становища природнього середовища, до розуміння

необхідності раціонального, бережливого і економного ставлення до
природних ресурсів своєї малої Батьківщини.
Буковинські агітбригади, такі як «Спалах» Новодністровської гімназії,
«Терра плюс» Кельменецького районного дитячо-юнацького центру
продемонстрували достатній виконавський рівень, чітко, лаконічно і цікаво
презентували роботу свого колективу, в повній мірі творчо розкрили тематику
конкурсу.
Змістовним висвітленням проблеми відзначилися колективи агітбригад
«Екологічний патруль» Чернівецької ЗОШ № 37, «Пелюстки червоної рути»
Кіцманської гімназії, «Гармонія» Герцаївського району, «Ноосфера»
Сокирянського району, «Екоюнь» Глибоцького району.
Також колективи висвітлили пропагандистську роботу з проблем
захисту довкілля в Україні, практичну природоохоронну роботу учнівських та
педагогічних колективів.
Типовими недоліками окремих виступаючих колективів було
недотримання вимог Положення Конкурсу, а саме: неповне розкриття
тематики заходу, обмежене використання прийомів психологічного впливу на
глядача, недосконалість демонстраційних матеріалів та подання інформації
щодо
шляхів
та
способів
вирішення
екологічних
проблем
прородокористування, непереконливість,
тощо. Не приймали участь у
Конкурсі учнівські та педагогічні колективи Путильського та Хотинського
районів.
За активну роботу у формуванні екологічної культури учнівської молоді
та пропаганду екологічних знань, на підставі рішення журі
НАКАЗУЮ:
1. Визнати володарем «Гран-прі» ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського
конкурсу «Земля – наш спільний дім» та нагородити дипломом Департаменту
освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації:
- агітаційний колектив «Спалах» Новодністровської гімназії (керівник
Довбенко Наталія Іванівна).
2. Визнати переможцем ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім» та нагородити дипломом Департаменту освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації за зайняте І місце:
- агітаційний колектив «Терра плюс» Кельменецького районного дитячоюнацького центру (керівники: Підкова Наталя Прокопівна, Хоменко Людмила
Василівна).
3. Визнати призерами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім» та нагородити дипломами Департаменту освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації за
3.1. ІІ місце:
- агітаційний колектив «Екологічний патруль» Чернівецької ЗОШ № 37
І-ІІІ ступенів (керівник Боднарюк Оксана Тарасівна);

- агітаційний колектив «Пелюстки червоної рути» Кіцманської гімназії
(керівник Рихло Оксана Борисівна).
3.2. ІІІ місце:
- агітаційний колектив «Гармонія» Куликівського НВК Герцаївського
району (керівники керівник Роман Тетяна Михайлівна);
- агітаційний колектив «Ноосфера» Ломачинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Сокирянського району (керівники: Євань Надія Миколаївна, Маланчук
Анастасія Михайлівна);
агітаційний колектив «Екоюнь» Старововчинецького ліцею
Глибоцького району (керівник Сидоряк Тетяна Дмитрівна).
4. Визнати лауреатами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім» та нагородити дипломами Департаменту освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації в спеціальних номінаціях:
4.1. «Оригінальність художнього оформлення виступу»:
- агітаційний колектив «Паросток» Товтрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Заставнівського району (керівник Спіжавка Марія Василівна);
4.2. «Креативний підхід до висвітлення тематики»:
- агітаційний колектив «Екологічна варта» Банилово-Підгірнівської
гімназії Сторожинецької ОТГ (керівник Середюк Діна Дмитрівна);
4.3. «Лаконічність та інформативність»:
- агітаційний колектив «Екос» Чернівецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів
(керівник Кульчицька Тетяна Михайлівна);
4.4. «Колоритне розкриття тематики конкурсу»:
- агітаційний колектив «Еколог» Чудейського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1
Чудейської ОТГ (керівник Меглей Діана Іллівна).
4.5. «Найактивніша природоохоронна діяльність»:
- агітаційний колектив «Еко-варта» НВК «Боянська гімназія»
Новоселицького району (керівник Молдован Олеся Василівна);
- агітаційний колектив «Дивосвіт» НВК «Берегометська гімназія»
Вижницького району (керівник Граб Валентина Дмитрівна).
5. Клопотати перед Управлінням екології та природних ресурсів
Чернівецької облдержадміністрації про нагородження грамотами за вагомий
внесок у еколого-просвітницьку роботу, збереження навколишнього
природного середовища та активну участь у ІІ (обласному) етапі
Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім»:
- агітаційний колектив «Екос» Чернівецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів
(керівник Кульчицька Тетяна Михайлівна);
- агітаційний колектив «Екологічна варта» Банилово-Підгірнівської
гімназії Сторожинецької ОТГ (керівник Середюк Діна Дмитрівна);
- агітаційний колектив «Дивосвіт» НВК «Берегометська гімназія»
Вижницького району (керівник Граб Валентина Дмитрівна).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту І.Ю. Ісопенко.
В.о. директора Департаменту

І. ІСОПЕНКО

