Відбувся обласний учнівський
екологічний конгрес "Живи, Земле"
9 листопада 2017 року
9 листопада 2017 року в Чернівецькому обласному центрі екологонатуралістичної творчості учнівської молоді відбувся обласний учнівський
екологічний конгрес "Живи, Земле". Його мета - активізація екологічного
руху на Буковині, вивчення стану навколишнього природного середовища і
пошук шляхів його поліпшення, а також привернення уваги місцевої влади,
державних та громадських організацій до локальних екологічних проблем.
Під час роботи Конгрес визначив конкретні природоохоронні справи,
учнівські наукові дослідження, проведення яких забезпечується
всеукраїнськими трудовими та природоохоронними акціями „Птах року",
«До чистих джерел», «День довкілля», «За чисте довкілля», екологонатуралістичним
походом
„Біощит",
іншими
природоохоронними
конкурсами і операціями.
Окрім цього, учнівська молодь краю постійно має можливість
долучатись, за вибором, до міжнародних екологічних конкурсів:
«Infomatrix», Junior Water Prize, конкурсу молодіжних проектів з
енергоефективності «Енергія і середовище», Всеукраїнського конкурсу
«ЕКО-клас» та інших, оскільки обласний центр еколого-натуралістичної
творчості проводить координаційно-організаційну роботу по залученню
учнівської молоді до різнопланових масових природоохоронних заходів.
Згідно програми та положення Конгресу, проведена робота в наступних
номінаціях: «Загальні екологічні проблеми», «Охорона рослинного світу»,
«Охорона тваринного світу», «Природоохоронні території».
Учасниками Конгресу стали учні закладів загальної середньої освіти,
члени шкільних лісництв, гуртків юних екологів, юних друзів природи та
інших учнівських об'єднань закладів позашкільної освіти районних відділів
освіти Буковини та об’єднаних територіальних громад, які займаються
питаннями вивчення стану навколишнього природного середовища та
пошуками шляхів його поліпшення.
Роботу учасників Конгресу оцінювало компетентне журі в складі
науковців Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича
(Морозова Т. В., Ситнікова І. О., Москалик Г. Г., Баглей О.М., Токарюк А.І.),
ДНЗО «Буковинський державний медичний університет» (Хлус К.М.),
заступника начальника відділу координації природоохоронної роботи,
регулювання використання природних ресурсів та погоджень управління
екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА (Каменецький В.М.) та
педагогів Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді (Задобрівська Л. О., Кузьмінська В. В., Головченко В.В.,

Литвін Н.Г.). Голова журі - Холевчук Олександра Ігорівна, головний
спеціаліст відділу фахової освіти, ліцензування і атестації, позашкільної
освіти та виховної роботи управління освіти і науки Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.
Директор комунального закладу "Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Людмила Юріївна
Головченко привітала педагогів, батьків та учнів з участю в обласному
учнівському екологічному конгресі "Живи, Земле" та побажала всім
неодмінно продовжувати в майбутньому свою цікаву експериментальну та
практичну природоохоронну роботу, не здаватись, перетворювати отримані
поразки у власний корисний досвід та пам’ятати, що своєю діяльністю вони
вже зробили значний вклад у збереження довкілля.
Учасники у своїх роботах торкнулися проблем використання
альтернативних методів виготовлення паперу, екологічних проблем малих
річок, оцінки стану грунтового покриву, небезпеки поширення карантинних
рослин та нових підходів до вирішення проблем із відходами.
Виступи учнів довели, що в закладах загальної середньої та
позашкільної освіти області в рамках провадження освітньої діяльності
значна увага приділяється дослідницькій та практичній роботі з проблем
екології та охорони оточуючого середовища.
Підвівши підсумки, журі визначило (попередньо) переможців
ПЕРШЕ МІСЦЕ:
1.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Кирилюка Володимира, учня 5 класу Клішковецької гімназії
Клішковецької ОТГ Хотинського району (керівник Палагнюк С. Д.);
Гуцула Івана, учня Іванівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Кельменецького району (керівник Гуцул Т.С.).
1.2. В номінації «Охорона рослинного світу»:
Дутчака Богдана, учня 9 класу Малокучурівського НВК
Заставнівського району, вихованця гуртка «Юні квітникарі» Заставнівського
ЕНЦДЮ (Дупешко Н. М.).
1.3. В номінації «Охорона тваринного світу»:
Попика Владислава, учня 5 класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Хотинського району (керівник Григоришина Л.І.).
1.4. В номінації «Природоохоронні території»:
Ковальчук Кароліну, ученицю 8 класу Погорілівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Заставнівського району, вихованку гуртка «ЮДП» Заставнівського
ЕНЦДЮ (керівник Пітик М.І.);
Гермаківську Анастасію, ученицю 11 класу Рукшинської ЗОШ ІІІІ ступенів Хотинського району (керівник Шишковська Г.М.).
ДРУГЕ МІСЦЕ:

2.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Черлінку Максима, учня 9 класу Чернівецької ЗОШ №5 (керівник
Міхєєва Г.В.);
Бодянчук Анну, вихованку гуртка «Людина і довкілля»
Кіцманського районного Будинку дитячої творчості, ученицю 6 класу
Шипинського ЗНЗ І-ІІІ ступенів Кіцманського району (керівник Березка
Л.В.).
2.2. В номінації «Охорона рослинного світу»:
Маслєнкову Каріну, вихованку Чернівецького МЦЕНТУМ
(керівник Дзензерська О.М.);
Нікітіну Олександру, ученицю 8 класу Глибоцького ліцею
(керівник Самотей Л.Г.).
2.3. В номінації «Охорона тваринного світу»:
Шиманського Олега, учня 7(11) класу Путильської гімназії,
вихованця гуртка «Юні друзі природи» Путильського РЦДЮТ (керівник
Кравченко М.М.).
2.4. В номінації «Природоохоронні території»:
Овчаренко Віталіну, ученицю 11 класу Годилівського НВК
Сторожинецького району (керівник Настасійчук Л.Д.);
Спіжавку Юрія, учня 5 класу Товтрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Заставнівського району (керівник Спіжавка М.В.).
ТРЕТЄ МІСЦЕ:
3.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Луцюк Марію, ученицю 5 класу Репужинецького НВК
Заставнівського району, вихованку гуртка «Юні охоронці природи»
Заставнівського ЕНЦДЮ (керівник Мельник А.І.);
Слепенюк Ірину, ученицю 8 класу Чернівецької ЗОШ № 31,
вихованку Чернівецького МЦЕНТУМ (керівник Катан Н.В.);
Якимчук Яну, вихованку гуртка «Біологія людини» Кіцманського
районного
Будинку
дитячої
творчості,
ученицю
10
класу
Нижньостановецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів Кіцманського району (керівник
Ткачук О. В.);
Бурдейного Артема, учня 8 класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Хотинського району (керівник Шишковська Г.М.).
3.2. В номінації «Охорона рослинного світу»:
Тодеряна Олексія, учня 8 класу Куликівського НВК
Герцаївського району (керівник Апетрі Г.І.);
Орлецького Степана, вихованця гуртка «Юні екологи»
Кіцманського районного Будинку дитячої творчості, учня Лужанського ЗНЗ
І-ІІІ ступенів Кіцманського району (керівник Якуб’як Г.В.).
3.3. В номінації «Охорона тваринного світу»:

Тимощук Діану, Гресько Анастасію, вихованок секції
«Індивідуальна робота еколого-біологічного напряму з обдарованими
дітьми» КЗ ЧОЦЕНТУМ, учениць 10-Б класу Чернівецького ліцею № 3
медичного профілю Чернівецької міської ради (керівник Хлус Л.М.).
3.4. В номінації «Природоохоронні території»:
Чечул Богдану, ученицю 3(7) класу Путильської гімназії,
вихованку гуртка «Юні друзі природи» Путильського РЦДЮТ (керівник
Кравченко М.М.);
Ковальську Катерину, Кушнір Валерію, вихованок гуртка «Юні
ботаніки» КЗ ЧОЦЕНТУМ, учениць 10 класу Чернівецького ліцею № 3
медичного профілю (керівник Сутяга О. С.).

