УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
« 23 » листопада 2020 р.

№ 375

Про підсумки проведення обласного
учнівського екологічного конгресу
«Живи, Земле»
На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації від 12.10.2020 № 318 «Про проведення обласного
учнівського екологічного конгресу «Живи, Земле», з метою створення умов для
творчого самовдосконалення та професійного самовизначення; залучення
учнівської молоді до активного процесу навчання, самоосвіти, розвитку мережі
еколого-натуралістичних об’єднань, екологічних патрулів, поглиблення змісту
роботи цих об’єднань, залучення молоді до науково-дослідницької роботи в
галузі екології та охорони природи, 19 листопада 2020 року комунальним
закладом «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» був проведений обласний учнівський екологічний конгрес
«Живи, Земле» (далі – Конгрес) в онлайн форматі.
У Конгресі взяли участь понад 70 учасників: учні, педагоги закладів
загальної середньої та позашкільної освіти Сокирянського, Заставнівського,
Хотинського, Глибоцького, Сторожинецького, Вижницького, Новоселицького
районів, м.Чернівців, вихованці Чернівецького міського та обласного центрів
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. закладів загальної
середньої та позашкільної освіти області та міста Чернівців, а також науковці
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, фахівці з
управління екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації,
ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж», Чернівецького обласного
краєзнавчого музею, педагоги Чернівецького обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді.
Відповідно до Положення, робота проводилась в 4-ох номінаціях:
«Загальні екологічні проблеми», «Охорона рослинного світу», «Охорона
тваринного світу», «Природоохоронні території» за допомогою платформи для
відеозустрічей Google meet.
Юні захисники природи онлайн представили свої результати
спостережень, науково-дослідницької діяльності та практичні здобутки.
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Отриману інформацію в ході реалізації екологічних проектів висвітлили через
мультимедійні презентації, альбоми, звіти та інші інформаційні матеріали.
Конгрес сприяв широкому залученню юннатівської молоді до роботи по
збереженню біорізноманіття, активізації природоохоронної роботи, вивченню
методів оцінки стану природних територій та негативного впливу
антропогенних факторів на довкілля, формуванню екологічного світогляду та
засад раціонального природокористування.
Під час роботи Конгресу журі відзначило, що в закладах освіти області
проводиться вагома практична та дослідницька робота з проблем вивчення та
захисту довкілля.
За результатами конкурсного змагання, відповідно до рішення журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити
дипломами
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації переможців Конгресу за зайняте І місце:
1.1. У номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Стефанко Аліну, ученицю Білоусівського ліцею (керівник –
Дорофей М.С., науковий керівник – Романюк В.В.);
Лобача Івана, учня Хрещатицького НВК Заставнівського району
(керівник - Кушнірик А.В., наукові консультанти: Борук С.Д.,
Хлус Л.М.);
1.2. У номінації «Охорона рослинного світу»:
Тітову Юлію, ученицю 8-А класу гімназії №2 м. Чернівців
(науковий керівник - Романюк О.М.);
1.3. У номінації «Охорона тваринного світу»:
Василькова Костянтина, учня Рукшинської загальноосвітної школи
І-ІІІ ступенів Хотинського району (керівник – Григоришена Л.І.);
1.4. У номінації «Природоохоронні території»:
Жука Миколу, учня 11 класу Михалківського ліцею Сокирянського
району (керівник - Гапчук Л.М.).
2.
Нагородити
дипломами
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації призерів Конгресу за зайняте ІІ місце:
2.1. У номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Мандрик Анастасію, ученицю 7 класу Чернівецького закладу
загальної середньої освіти №16, вихованку гуртка “Життя в стилі ЕСО”
Чернівецького міського ЦЕНТУМ (керівники: Гавучак Н.М., Катан Н.В.);
Кирилюка Володимира, учня 8-Б класу Клішковецької гімназії
Клішковецької сільської ради (науковий керівник - Кирилюк О.В., керівник Палагнюк С.Д.);
2.2. У номінації «Охорона рослинного світу»:
Куцик Віталіну, ученицю Репужинецького НВК Заставнівського
району, вихованку гуртка «Індивідуальна робота еколого-біологічного напряму
з обдарованими дітьми» Чернівецького ОЦЕНТУМ (керівник - Кузьмінська
В.В, науковий керівник - Хлус Л.М.);
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2.3. У номінації «Охорона тваринного світу»:
Микичук Ольгу, ученицю 11 класу гімназії № 5 м. Чернівці,
вихованку гуртка «Юні господарочки» і секції «Індивідуальна робота екологобіологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ Чернівецького
ОЦЕНТУМ та Ракочого Вітязьслава, вихованця секції «Індивідуальна робота
еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ Чернівецького
ОЦЕНТУМ (керівник - Кузьмінська В.В. , науковий керівник - Хлус Л.М.);
Голінату Антоніну, ученицю Репужинецького НВК Заставнівськоо
району (керівник - Копчук О.П.);
Королюка Романа, вихованця гуртка «Юні квітникарі» Глибоцького
РБТДЮ на базі Глибоцької гімназії (керівник - Балан Н.В.);
2.4. У номінації «Природоохоронні території»:
Матейчука Степана, вихованця гуртка "Юні лісівники"
Сторожинецького ЦДЮТ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії (керівник Кривко А.В.).
3.
Нагородити
дипломами
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації призерів Конгресу за зайняте ІІІ місце:
3.1. У номінації «Загальні екологічні проблеми»:
Шибінського Віктора Юрійовича, учня 8 класу Василівського ліцею
Сокирянського району, вихованця секції «Індивідуальна робота екологонатуралістичного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ Чернівецького
ОЦЕНТУМ (науковий керівник - Хлус Л.М., керівник - Кримняк І.В.);
Олійнич Євгенію, ученицю 9 класу Заставнівського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, вихованку КПНЗ «Заставнівський
міський центр еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» (керівник –
Петрушко С.О.);
Вирнов Ему, ученицю 9 класу Тарасовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Новоселицького району (керівник - Сіротян Ю.О.);
Мацюк Олену, ученицю 11 класу Чорногузівського ЗЗСО І-ІІІ
ступенів Вижницької ОТГ (керівник - Грібович О.С.);
3.2. У номінації «Охорона рослинного світу»:
Кіцан Ніколету, ученицю 9 класу Куликівського НВК Герцаївського
району (керівник - Апетрі Г.І.);
Тутунару Софію, ученицю 5 класу Дяківецького НВК Герцаївського
району (керівник - Тутунару В.П.);
Ярошенко Катерину, ученицю 8 класу ОНЗ «Романковецька
гімназія імені К.Ф. Поповича» Сокирянського району (керівник: Азімова В.С.);
3.3. У номінації «Охорона тваринного світу»:
Тофана Івана, учня Яблунівської філії Веренчанського ОЗЗСО
Заставнівськоо району (керівник Думенко А.В.);
Підлубного Олега, Петришину Альону, учнів Малокучурівського
НВК Заставнівськоо району (керівник - Дупешко Н.М.);
Олійник Вікторію, ученицю 8 класу Білоусівського ліцею
Соирянського району (керівник - Гафінчук А.С., науковий
керівник Хлус Л.М.);
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3.4. У номінації «Природоохоронні території»:
Дашкевич Анастасію, ученицю 6-А класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Хотинського району (наукові керівники: Поп’юк Я.А.,
Шишковський С.І., Шишковська Т.М.);
Тодосійчук Надію, ученицю 9 класу Замогильної ЗОШ І-ІІ ступенів
Путильського району (керівник - Бурак Л.Я.).
4.
Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації.
5.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту - начальника управління освіти і науки Департамету освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації Гринюк О.І.
Директор Департаменту

Людвига ЦУРКАН
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