«Юні дослідники» попереду всіх!
Діти дуже допитливі від природи, їхні нескінченні "а чому?" ставлять у
глухий кут не тільки молодих батьків, а й батьків "зі стажем". Відповіді на
дитячі запитання не тільки задовільняють цікавість вашого малюка, а й
дозволяють йому пізнати світ і робити свої власні, хоч і дитячі, висновки.
21 березня 2019 року на базі комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу експериментальнодослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник». Учасниками
конкурсу стали діти віком 9-11 років, які завжди дуже допитливі,
цілеспрямовані та надзвичайно творчі.
Метою проведення заходу був пошук і підтримка вихованців, які
виявили здібності до експериментальної та дослідницької роботи в напрямі
природознавства; формування первинних екологічних знань; залучення дітей
до активної пізнавальної, трудової та суспільно-корисної роботи; розвиток та
удосконалення вмінь ведення фенологічних спостережень, а також відбір
учасників на фінальний етап Всеукраїнського конкурсу експериментальнодослідницьких робіт з природознавства „Юний дослідник”.
Конкурс проводився за 5-ма номінаціями: «Я і природа», «Рослини
навколо нас», «Тваринний світ», «Охорона здоров’я» та «Народознавство.
Краєзнавство».
Оцінювало роботи дітей компетентне журі у складі науковців ЧНУ
імені Юрія Федьковича, Чернівецького політехнічного коледжу, працівників
Обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, педагогів обласних
позашкільних навчальних закладів. Журі відмітило цікаві роботи з
актуальною тематикою і вдало підібраним об′єктом дослідження, бажання
дітей вивчати навколишній світ, звичаї свого народу, умови здорового
способу життя, вчитись експериментувати. Та, на жаль, відмітило журі і
випадки запозичення конкурсних робіт з мережі Internet.
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник» ще раз
підтвердив, що Буковинський край багатий на здібних, талановитих та
обдарованих дітей, в яких попереду ще багато років навчання, нових
досліджень і перемог.
За підсумками роботи журі оголошуємо попередні результати:
І місце
В номінації «Я і природа»:
- Кирилюк Володимир, учень 6-Б класу, вихованець гуртка «Географічне
краєзнавство» Клішковецької гімназії Хотинського району (керівники:
Кирилюк О.В., Палагнюк С.Д.);
- Гудан Ванесса, учениця 6 класу Драницької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Новоселицького району (керівник Гудан Л.Б.);

В номінації «Рослини навколо нас»:
- Пітик Марія, учениця 5 класу Погорілівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Заставнівського району, вихованка гуртка «Юні друзі природи»
Заставнівського ЕНЦД (керівник Пітик М. І., консультант Чорней
І.І.);
В номінації «Тваринний світ»:
- Кульчицький Михайло, учень ЗОШ №1 м. Чернівців (керівник
Піжовська Т.П.);
В номінації «Охорона здоровя»:
- Волощук Назар, учень 4-Б класу СШ І ступеня № 15 м.Чернівців,
вихованець комунального закладу «Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (керівник
Хлус Л.М.);
В номінації «Народознавство. Краєзнавство»:
- Яківчук Софія, учениця 5 класу Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Сторожинецького району (керівник Гідора М.І.);
- Габа Даніїл, учень 6-Б класу Новоселицької гімназії (керівник
Дідух-Бойчук Т.Г.);
ІІ місце
В номінації «Я і природа»:
- Міхєєва Анісія, вихованка гуртка «Основи фенології» комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді», учениця 4-В класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №5
м.Чернівців (керівники: Хлус Л.М., Міхєєва А.В.);
- Гуцул Іван, учень 6 класу Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Кельменецького району (керівники: Гуцул Т.С., Білик О.А.);
- Окорокова Ольга, учениця 4-А класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №8
м.Чернівців (керівник Сидорова О.Ф.);
В номінації «Рослини навколо нас»:
- Саука Ірина, учениця 4-В класу Новоселицької гімназії (керівники:
Сірякова О.В., Одажіу Р.Г.);
- Лакуста Віталіна, учениця 5-А класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ
ступенів №14 (керівник Онещук І.С.);
- Чуя Каріна, учениця 4 класу Прилипченського ЗЗСО І-ІІ ступенів
Кострижівської селищної ради Заставнівського району (керівник
Мельник А.І.);
В номінації «Тваринний світ»:

- Кифяк Богдан, учень Подвірненської ЗОШ Новоселицького району
(керівник Романюк О.В.);
- Стефанко Аліна, учениця 5 класу Білоусівського НВК
Сокирянського району (керівник Дорофей М.С.);
В номінації «Охорона здоровя»:
- Акостакіой Павло, вихованець гуртка «Природа рідного краю
Чернгівецького МЦЕНТУМ, учень ЗОШ І-ІІІ ступенів №5
м.Чернівців (керівники: Приймак К.О., Мамонтова Е.В.);
- Кравчишина Ольга, учениця 5 класу Прилипченського ЗЗСО І-ІІ
ступенів Кострижівської селищної ради Заставнівського району
(керівник Мельник А.І.);
В номінації «Народознавство. Краєзнавство»:
- Олійник Ангеліна, учениця 4 класу Шебутинецького НВК
Сокирянського району (керівники: Полонка Н.М., Чернега П.І.);
- Требко Юрій, учень ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м.Чернівці (керівник
Житарюк Ю.А.);
- Бабух Денис, учень 5 класу ОЗ Вікнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Заставнівського району (керівник Фенюк Ю.С.);
ІІІ місце
В номінації «Я і природа»:
- Матейчук Степан, учень 5 класу, вихованець еколекторію «Природа –
наш дім»
Сторожинецького РЦЕНТУМ на базі БаниловоПідгірнівської гімназії Сторожинецького району (керівник Кривко
А.В.);
- Липчук Катерина, учениця 5 класу Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Сторожинецького району (керівник Гідора М.І.);
- Волошина Евеліна, вихованка гуртка «Еко-арт» Чернівецького
МЦЕНТУМ, учениця Чернівецького ліцею №4 (керівник Давиденко
Ю.Ю.);
В номінації «Рослини навколо нас»:
- Молоч Серафім, учень 3-Б класу Молодійської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Глибоцького району (керівник Верозуб М.Г.);
- Гарюк Софія, учениця 4 класу Бузовицького НВК Кельменецького
району (керівник Геленюк С.І., консультант Чорней І.І.);
- Мельник Галина, учениця 3 класу Рингацького НВК
Новоселицького району (керівник Довга Л.М.);
- Толошняк Соломія, вихованка гуртка «Природа рідного краю»
Чернівецького МЦЕНТУМ, учениця НВК «Лідер» (керівники:
Куриленко О.І., Пулберь А.В.);

В номінації «Тваринний світ»:
- Молдован Софія, учениця 6 класу Бочковецького НВК І-ІІ ступенів
Хотинського району (керівник Лучка С.А.);
В номінації «Охорона здоровя»:
- Кобеля Катерина, учениця 6 класу Підвальнянського НВК
Герцаївського району (керівник Падурару З.В.);
- Петрова Вікторія, учениця 5-А класу Новоселицької гімназії
(керііник Басараба А.В., Петрова О.Б.);
- Наконечна Вікторія, учениця 5 класу Сторожинецького ліцею,
вихованка
гуртка
"Плетіння
та
аплікація
соломкою"
Сторожинецького РЦЕНТУМ (керівник Броска Л.М.;
- Банар Таїсія, учениця 6-Б класу Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів
Хотинського району (керівник Торопій Г.С.);
В номінації «Народознавство. Краєзнавство»:
- Симановський Сергій, вихованець
гуртка «Лозоплетіння»
Сторожинецького РЦЕНТУМ на базі Сторожинецької гімназії №2
(керівник Гева М.В.);
- Мудрей Іван, учень 6 класу Репужинецького НВК Заставнівського
району (керівник Мудрей І.С.).
Щиро дякуємо всім учасникам конкурсу за любов до природи,
науки, завзятість, наполегливість, віру у себе і бажаємо подальших
успіхів і натхненних перемог!

