КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

_______________________________________________
НАКАЗ
м. Чернівці

№ 47
19.04.2019
Про підсумки обласного заочного
етапу Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві
натураліста - 2019»
На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації від 05.02.2019 № 48 «Про проведення у 2019 році
обласного заочного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста» (далі – Фестиваль), з метою активізації роботи з учнівською
молоддю щодо вирішення екологічних і природоохоронних проблем,
комунальним закладом «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» було проведено обласний заочний етап вище
зазначеного заходу.
На розгляд журі обласного заочного етапу Фестивалю було представлено
67 робіт учнів та вихованців закладів позашкільної та загальної середньої
освіти Чернівецької області та міста Чернівців.
Роботи конкурсантів оцінювались за номінаціями: «Краща фоторобота»,
«Кращий слайд-фільм», «Кращий відеоролик», «Кращий відеофільм». Творчі
роботи, які в найповнішій мірі відповідали умовам проведення заходу подали
учасники із Глибоцького, Кіцманського, Путильського, Герцаївського та
Вижницького районів, вихованці КЗ ЧОЦЕНТУМ, Чернівецького міського,
Сторожинецького районного ЦЕНТУМ.
Журі відзначило значну активність закладів освіти області в обласному
заочному етапі Фестивалю, однак виявило певну кількість якісних робіт, які не
відповідали вимогам положення Фестивалю та цьогорічній тематиці «Моя мала
Батьківщина».
За результатами проведення обласного заочного етапу Всеукраїнського
юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста», на підставі висновків журі
НАКАЗУЮ:

1.
Клопотати
перед
Департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації про нагородження дипломами Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації за зайняте І місце в обласному заочному етапі
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста-2019»:
1.1. В номінації «Краща фоторобота»:
Волощук Катерини, учениці 8 класу, вихованки фотостудії
«Погляд» Чернівецького центру юних техніків імені Л.К. Каденюка (керівник –
Ємельянов М.О.);
1.2. В номінації «Кращий відеофільм»:
Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Глибоцького РБТДЮ
на базі Глибоцького ліцею (керівник Балан Н.В.);
1.3. В номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)»:
Учнів Хотинської гімназії (керівник Олентир М.Т.);
1.4. В номінації «Кращий слайд-фільм»:
Якубини Олега, учня 5 класу Шебутинецького НВК Сокирянського
району (керівник – Якубина С.І.).
2.
Клопотати
перед
Департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації про нагородження дипломами Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації за зайняте ІІ місце в обласному заочному етапі
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста-2019»:
2.1. В номінації «Краща фоторобота»:
Карпюка Максима, учня 5 класу Банилово-Підгірнівської гімназії,
вихованця Сторожинецького РЦЕНТУМ (керівник – Карпюк Н.В.);
- Кожокарь Марії, учениці 9 класу Горбівецької ЗОШ Глибоцького
району (керівник – Кожокарь О.В.);
- Крисько Ангеліни, учениці 6 класу, вихованки фотостудії «Погляд»
Чернівецького центру юних техніків імені Л.К.Каденюка (керівник –
Ємельянов М.О.);
2.2. В номінації «Кращий відеофільм»:
Уреке Михайла, учня 9 класу, вихованця гуртка «Юні лісівники»
Сторожинецького ЦЕНТУМ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії (керівник
– Кривко А.В.);
2.3. В номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)»:
Козачук Олени, вихованки гуртка «Природа рідного краю»
Глибоцького РБТДЮ на базі Глибоцького ліцею (керівник - Балан Н.В.);
- Петрюка Артема, учня Вітрянського НВК Сокирянського району
(керівник Петрюк Л.Б.);
2.4. В номінації «Кращий слайд-фільм»:
Назаришина Анатолія, учня 10 класу Глибоцького ліцею (керівник
– Балан Н.В.);
- Вихованців гуртка «Турист» КПНЗ «Заставнівський міський центр
еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» (керівник – Цуркан С.П.).
про

3. Клопотати перед Департаментом освіти і науки облдержадміністрації
нагородження
дипломами
Департаменту
освіти
і
науки

облдержадміністрації за зайняте ІІІ місце в обласному заочному етапі
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста-2019»:
3.1. В номінації «Краща фоторобота»:
Півторак Богдани, учениці 8 класу, вихованки гуртка «Юні
фотоаматори» Чернівецького МЦЕНТУМ (керівник – Півторак В.В.);
- Тодеряна Олексія, учня 9 класу Куликівського НВК Герцаївського
району, вихованця гуртка «Foresta» (керівник – Тодерян О.В.);
- Пазюка Юрія, учня 4 класу Заставнівської гімназії, вихованця КПНЗ
«Заставнівський міський центр еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва»;
3.2. В номінації «Кращий відеофільм»:
Караушу Анастасії, учениці 8 класу Байраківського НВК
Герцаївського району, вихованку Герцаївського БДТ (керівник – Караушу Е.І.);
3.3. В номінації «Кращий відеоролик»:
Петрової Вікторії, учениці 5-А класу Новоселицької гімназії
(керівники: Басараба А.В., Петрова О.Б.);
Вихованців гуртка «Globe у моєму закладі» комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді», учнів 10 класу Чернівецької ЗОШ № 14 (керівники Чебан Т.Н.,
Кураєва Т.В.);
3.4. В номінації «Кращий слайд-фільм»:
Женирета Дмитра, учня 6-А класу Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ
ступенів Хотинського району (керівник – Унгурян В.В.);
- Федишеної Ілонни, учениці 7 класу Ожівського НВК Сокирянського
району (керівник Багірова Я.М.);
- Комарницької Крістіни, вихованки гуртка «Природа рідного краю»
Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді (керівник – Комарницька О.М.).
4. Нагородити дипломом комунального закладу «Чернівецький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за активну участь
в обласному заочному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В
об’єктиві натураліста - 2019»:
Мамаєвську Аліну, ученицю 4-Б класу Кіцманського НВК;
Леветир Аделіну, вихованку КПНЗ «Міський центр екологоестетичної творчості дітей та юнацтва» м.Заставна (керівник – Левентир М.С.);
Кухарчук Інесу, ученицю 10 класу Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Сторожинецького району (керівник - Попович К.А.);
Соколик Ольгу, ученицю 4 класу Кострижівського ЗЗСО І-ІІІ
ступенів Заставнівського району (керівник – Нехаєнко О.С.);
Германа Іоана-Александру, учня 6 класу Красноїльського НВК
Красноїльської селищної ради Сторожинецького району (керівник – Балан К.І.);
Сердюк Світлану, ученицю 8 класу, вихованку гуртків
Сторожинецького ЦЕНТУМ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії (керівник
– Бурачук А.А.);

Урсулян Тетяну, ученицю 6 класу Череської ЗОШ І-ІІ ступенів
Сторожинецького району (керівник – Луканюк Д.І.);
Дячука Дениса, учня 2 класу Шипинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Кіцманського району (керівник – Дячук Н.І.);
Різничука Вадима, учня 4-Б класу Шипинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Кіцманського району (керівник – Дячук Н.І.);
Осух Соломію, ученицю 3 класу Заставнівської гімназії, вихованку
КПНЗ «Заставнівський міський центр еколого-естетичної творчості дітей та
юнацтва»;
Троєцького Івана, учня 6 класу, вихованця гуртка «Юні
фотонатуралісти» Путильського РЦДЮТ (керівник – Гончарюк В.М.);
Коваль Вікторію, ученицю 5 класу вихованку гуртка «Юні
фотонатуралісти» Путильського РЦДЮТ (керівник – Гончарюк В.М.);
Кравченко Емілію, ученицю 6 класу Путильської гімназії;
Чубрей Анастасію-Марію, ученицю 10 класу, вихованку гуртка
«Об’єктив» Глибоцького РБТДЮ на базі Глибоцького ліцею (керівник Балан
Н.В.);
Рихло Анастасію, ученицю 8 класу Луковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Глибоцького району (керівник – Соколюк Л.В.);
Королюка Романа, учня 2 класу вихованця гуртка «Природа рідного
краю» Глибоцького РБТДЮ на базі Глибоцької гімназії (керівник Балан Н.В.);
Вихованців гуртка «Юні ботаніки» Глибоцької гімназії (керівник –
Юркевич М.І.);
Паскар Марину, ученицю 7 класу Чернівецької СШ ОРТ І-ІІІ
ступенів № 41 з вивченням єврейського етнокультурного компонента (керівник
– Молодило Я.Г.);
Вербич Діану, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Юні
фотоаматори» Чернівецького МЦЕНТУМ (керівник – Півторак В.В.);
Гуцула Івана, учня 6 класу Іванівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Кельменецького району (керівник – Гуцул Т.С.);
Шибінського Віктора, учня 6 класу Ожівського НВК Сокирянського
району (керівник – Шибінська В.І.);
Попову Анну, ученицю 8 класу Прилипченського ЗЗСО І-ІІ
ступенів Кострижівської селищної ради (керівник – Мельник А.І.);
Микичук Ольгу, ученицю 9 класу, вихованку комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» (керівник – Кузьмінська В.В.);
Рябко Даніелу, ученицю 8 класу Малокучурівського НВК
Заставнівського району (керівник – Дупешко Н.М.);
Вихованців гуртка «Природознавство для дошкільників»
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» (керівник – Чебан Т.Н.);
Балабана Олександра, учня 8-Б класу Молодійської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Глибоцького району (керівник – Невестюк А.В.);

Злощинського Миколу, учня Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Сокирянського району (керівник – Злощинська Н.П.).
5. Клопотати перед Департаментом освіти і науки обдержадміністрації
про оголошення подяки керівникам учнівських творчих об’єднань за активне
залучення учнівської молоді в обласному заочному етапі Всеукраїнського
юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста - 2019».
6.
Наказ розмістити на інформаційному сайті комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді».
7.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи Т.Н. Чебан.
В.о. директора

Л.В. ЧЕРЛІНКА

З наказом ознайомлена

Т.Н.Чебан

