КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

_______________________________________________
НАКАЗ
м. Чернівці

№ 30
13.03.2020
Про підсумки проведення обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім»
На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації від 15.01.2020 № 18 «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, 12 березня 2020 року комунальним закладом «Чернівецький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», було проведено ІІ
(обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (далі –
Конкурс) за тематикою «Країні Юннатії - 95». Конкурс проведено у заочному
форматі відповідно до Рішення позачергового засідання обласної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від
05.03.2020 №5).
У заході взяли участь 11 колективів – переможців перших етапів
Конкурсу ( районних, об’єднаних територіальних громад, міста Чернівці).
Конкурсні виступи агітаційних колективів та презентації у цьому році
були присвячені відзначенню 95-ої річниці юннатівського руху в Україні.
Учасники надали на розгляд журі сценарії виступів, звіти про природоохоронну
роботу та, по можливості, відеозаписи своїх виступів. У наданих матеріалах
діти намагалися зосередити увагу журі на місцевих та глобальних екологічних
проблемах природокористування, результативності просвітницької та
природоохоронної діяльності щодо збереження та відтворення довкілля.
Основна увага приділялася історії юннатівського руху та юннатівській
діяльності.
Буковинські агітбригади, такі як «Терра плюс» Кельменецького
районного дитячо-юнацького центру та «Еко-шанс» Сергіївської ЗОШ
Путильського району, продемонстрували достатній виконавський рівень, чітко,

лаконічно і цікаво презентували роботу свого колективу, в повній мірі творчо
розкрили тематику конкурсу.
Змістовним висвітленням екологічних проблем регіону та юннатівських
здобутків відзначилися колективи агітбригад «Паросток» Чернівецької ЗОШ
№ 3, «VIP» Коровійської ЗОШ Глибоцького району, «Зелений патруль»
Кадубовецької ЗОШ Заставнівського району, «Первоцвіт» Василівської ЗОШ
Сокирянського району, «Горицвіт» Погорілівського ЗЗСО Юрковецької ОТГ
Заставнівського району.
Типовими недоліками окремих виступаючих колективів було
недотримання вимог Положення Конкурсу, а саме: неповне розкриття тематики
заходу, недосконалість демонстраційних матеріалів та подання інформації
щодо
шляхів
та
способів
вирішення
екологічних
проблем
прородокористування, непереконливість, тощо.
За активну роботу у формуванні екологічної культури учнівської молоді
та пропаганду екологічних знань, на підставі рішення журі
НАКАЗУЮ:
1.
Клопотати
перед
Департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації про визнання переможцем, володарем «Гран-прі» ІІ
(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» та
нагородження дипломом Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації:
агітаційного колективу «Терра плюс» Кельменецького районного
дитячо-юнацького центру (керівники: Підкова Наталя Прокопівна, Коломейко
Наталія Миколаївна).
2.
Клопотати
перед
Департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації про визнання призерами ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» та нагородження
дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації:
2.1. За зайняте І місце:
агітаційного
колективу
«Еко-шанс»
Сергіївської
ЗОШ
Путильського району, вихованців Путильського районного ЦДЮТ (керівник –
Верешко Софія Іванівна).
2.2. За зайняте ІІ місце:
- агітаційного колективу «Паросток» Чернівецької ЗОШ № 3 І-ІІІ
ступенів (керівник Захарова Лариса Віталіївна);
- агітаційного колективу «VIP» Коровійської ЗОШ Глибоцького району
(керівники: Пентелейчук Анастасія Вікторівна, Скутар Костянтин Дмитрович).
2.3. За зайняте ІІІ місце:
- агітаційного колективу «Зелений патруль» Кадубовецької ЗОШ І-ІІІ
ступенів Заставнівського району (керівник – Олійнич Наталія Михайлівна);
- агітаційного колективу «Горицвіт» Погорілівського ЗЗСО Юрковецької
ОТГ Заставнівського району (керівники: Палій Лариса Миколаївна, Крисько
Іванна Іванівна);

- агітаційного колективу «Первоцвіт» Василівської ЗОШ Сокирянського
району (керівники: Янчук Наталя Петрівна, Мельничук Катерина Василівна,
Бурченко Ольга Василівна, Злощинська Ніна Петрівна).
3.
Клопотати
перед
Департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації про визнання лауреатами ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» та нагородження
дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації в
спеціальних номінаціях:
3.1. «Лаконічність та інформативність»:
- агітаційного колективу «Первоцвіт» Сторожинецького ЦДЮТ, учнів
Костинецького НВК Сторожинецького району (керівник - Даскалюк Людмила
Дмитрівна);
- агітаційного колективу «Юннати Кіцманщини» Кіцманського ЗЗСО ІІІІ ступенів (керівники: Дмитрюк Інна Іванівна, Марусяк Ольга Орестівна);
3.2. «Найактивніша природоохоронна діяльність»:
- агітаційного колективу «Еколог» Чепоніської ЗОШ І-ІІ ступенів
Хотинського району (керівник: Василькова Світлана Іванівна).
- агітаційного колективу «Еко майдан» Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ
ступенів Заставнівського району (керівник – Ковалик Наталія Ярославівна).
4. Рекомендувати направити агітаційний колектив «Терра плюс»
Кельменецького районного дитячо-юнацького центру (керівники: Підкова
Наталя Прокопівна, Коломейко Наталія Миколаївна) до участі у фінальному
етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля - наш спільний дім».
6.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи Т.Н. Чебан.
Директор
З наказом ознайомлена

Людмила ГОЛОВЧЕНКО
Т.Н.Чебан

