УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
18.09.2020р.

№283

Про підсумки проведення
обласного конкурсу
експериментально-дослідницьких
робіт з природознавства «Юний
дослідник»
На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації від 15.01.2020 № 17 «Про проведення обласного
конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний
дослідник», з метою залучення учнів віком від 9 до 11 років до науководослідницької діяльності в галузі природознавства, виявлення і всебічної
підтримки творчо обдарованих дітей, сприяння модернізації змісту науководослідницької, пошукової, експериментальної та практичної діяльності,
враховуючи вимоги Тимчасових рекомендацій щодо організації та
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину в зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою
головного державного санітарного лікаря України 30.07.2020 № 42, листа
Міністерства освіти і науки від 05.08.2020 №1/9 – 420 «Щодо організації
роботи закладів освіти у 2020/2021 навчальному році», комунальним закладом
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» 09 вересня 2020 року було проведено обласний конкурс
експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник»
в заочному форматі.
Конкурс проводився за 5-ма номінаціями: «Я і природа», «Рослини
навколо нас», «Тваринний світ», «Охорона здоров’я» та «Народознавство.
Краєзнавство».
В конкурсі взяли участь 65 учнів загальноосвітніх та вихованців
позашкільних
закладів освіти
області віком 9-11 років. Найбільш

змістовними виявились виступи учасників із Новоселицького, Сокирянського,
Заставнівського, Хотинського районів, міста Чернівці та КЗ ЧОЦЕНТУМ.
У своїх роботах юні дослідники проявили наполегливість в отриманні
результатів дослідної та експериментальної роботи, спостережливість за
явищами навколишнього середовища, зацікавленість у вивченні історії і
традицій наших прадідів.
Журі відзначило достатній рівень підготовки конкурсних матеріалів та
виконання дослідницьких і практичних робіт, творчий підхід, оригінальність,
актуальність порушених проблем, якість оформлення, цікаве викладення
власних поглядів учасників. Результати досліджень учнів були ілюстровані
фотоматеріалами, малюнками, творчими доробками, народними висловами
тощо. Це свідчить про значний інтерес до конкурсу дітей та педагогів області.
За результатами проведення обласного конкурсу експериментальнодослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник», на підставі
висновків журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації за зайняте І місце в обласному конкурсі
експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник»:
1.1. В номінації «Я і природа»:
- Руссу Ярославу, ученицю 4-А класу Тарасовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Новоселицького району (керівник Сіротян Ю.О.);
- Кейван Анну, ученицю 4 класу Чернівецького ЗЗСО № 28, вихованку
гуртка «Життя в стилі ЕКО» Чернівецького міського ЦЕНТУМ (керівники:
Гавучак Н.М., Катан Н.В.);
1.2. В номінації «Рослини навколо нас»:
-Попович Катерину, ученицю 6 класу Погорілівського ЗЗСО
Юрковецької сільської ради Заставнівського району (керівник Пітик М.І.,
науковий консультант Чорней І.І.);
- Міхєєву Анісію, вихованку гуртка «Основи фенології» комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді», ученицю 5-В класу Чернівецької ЗОШ № 5 (керівники:
Хлус Л.М., Кузьмінська В.В.);
- Куцик Віталіну, вихованку секції «Індивідуальна робота екологобіологічного напряму з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної школи
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» ученицю 5 класу Репужинецького НВК
Кадубовецької сільської ради Заставнівського району (керівники: Хлус Л.М.,
Кузьмінська В.В.);
1.3. В номінації «Тваринний світ»:
- Стефанко Аліну, ученицю 6 класу Білоусівського ліцею Сокирянського
району (керівник Гафінчук А.С., науковий консультант – Хлус Л.М.);
1.4. В номінації «Народознавство. Краєзнавство»:

- Гоюка Сергія, учня 4-Б класу ЗОШ №16 м.Чернівців, вихованця гуртка
«Природа рідного краю» Чернівецького міського ЦЕНТУМ (керівники:
Равлюк Н.В., Гоюк О.М.).
2. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації за зайняте ІІ місце в обласному конкурсі
експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник»:
2.1. В номінації «Я і природа»:
- Поштар Анастасію, ученицю 5 класу Баламутівського ЗЗСО
Юрковецької
сільської
ради
Заставнівського
району
(керівник Шкоропада Є.П.);
- Дашкевич Анастасію, ученицю 5-А класу Рукшинської ЗОШ I-III
ступенів Рукшинської ЗОШ I-III ступенів Рукшинської ОТГ (керівник
Шишковський С.І., науковий керівник Попʼюк Я.А.);
2.2. В номінації «Рослини навколо нас»:
- Красовського Максима, вихованця гуртка «Планета «Еко»
Чернівецького міського ЦЕНТУМ, учня 5 класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ
ступенів №31 (керівники: Катан Н.В., Войтович М.І., науковий
керівник Романюк В.В.);
- Горшовського Сергія, учня 5 класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
№31
(керівники:
Катан
Н.В.,
Войтович
М.І.,
науковий
керівник Романюк В.В.);
- Пешак Олександру та Пешак Юлію, учениць 6 класу Ожівського НВК
Сокирянського
району
(керівник
Шибінська
В.І.,
науковий
керівник Хлус Л.М.);
2.3. В номінації «Тваринний світ»:
- Миронюк Анастасію, ученицю Ржавинецького ЗЗСО Юрковецької
сільської ради Заставнівського району (керівник Миронюк Л.В.);
- Фалку Іллю, учня НВК «Боянська гімназія» Новоселицького району
(керівник Басараба Л.Т.);
2.4. В номінації «Охорона здоров’я»:
- Мельник Галину, ученицю 4 класу Рингацького НВК Новоселицького
району (керівник Довга Л. М.).
3. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації за зайняте ІІІ місце в обласному конкурсі
експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник»:
3.1. В номінації «Рослини навколо нас»:
- Іщенко Евеліну, ученицю 4 класу ОЗ «Вікнянський ЗЗСО І-ІІІ
ступенів» Заставнівського району (керівник Іщенко К.В.);
- Петрову Вікторію, ученицю 6-А класу Новоселицької гімназії
(керівники: Басараба А.В., Петрова О.Б.);
- Криган Марію-Ванессу, ученицю Тарасовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Новоселицького району (кеірівник Сіротян Ю.О.);
- Лерку Катерину, ученицю НВК «Боянська гімназія» (керівник
Гончарюк Г.І.);

- Соколіна Івана, учня 6 класу Горошовецького НВК, вихованця секції
«Квітництво» очно-заочної біологічної школи комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;
3.2. В номінації «Тваринний світ»:
- Пожогу Діну, вихованку гуртка «Господарочки» комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» (керівник Кузьмінська В.В.);
- Кучерова Іллю, учня 3-А класу Рукшинської ЗОШ I-III ступенів, члена
еколого-просвітницького центру «Лелеченька» Рукшинської ОТГ (керівник
Григоришена Л.І.);
3.3. В номінації «Охорона здоров’я»:
- Крупку Христину, ученицю ОЗ «Вікнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Заставнівського району (керівник Стецун Н.В.);
- Сауку Ірину, ученицю 5-В класу Новоселицької гімназії (керівники:
Басараба А.В., Ковдриш А.М.);
- Ткач Олександру, ученицю 5 класу Анадольського НВК Хотинської
ОТГ (керівник Пістружак А.П.).
4. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації за особливі успіхи, лаконічність та інформативність
дослідницької роботи:
4.1. В номінації «Я і природа»:
- Королівську Ірину, ученицю 4 класу ЗЗСО I ступеня м. Хотина
Хотинської ОТГ (керівник Пастушак Л.М.);
- Банаря Івана, учня 5 класу Колінковецького ЗНЗ I-III ступенів
Хотинського району (керівник Гайдамащук М.І.);
4.2. В номінації «Рослини навколо нас»:
- Бабич Катерину, ученицю 2 класу Колінковецького ЗНЗ I-III ступенів
Хотинського району (керівник Макаренко А.В.);
- Шишківську Софію, ученицю 5 класу Рукшинської ЗОШ I-III ступенів
Рукшинської ОТГ (керівник Григоришена Л.І.);
- Бринзилу Ніколєтту, ученицю 3 класу Рингацького НВК
Новоселицького району (керівник Держак О.В.);
4.3. В номінації «Тваринний світ»:
- Перепічку Іванну, ученицю 5 класу Круглицького НВК Хотинського
району (керівник Заплітна А.А.);
- Квасніцького Юрія, учня 4 класу Баламутівського ЗЗСО Юрковецької
ОТГ Заставнівського району (керівник Лакуста І.В.;
4.4. В номінації «Охорона здоров’я»:
- Каланчу Валерію, ученицю 6 класу Хотинської ЗОШ I-III ступенів №1
Хотинського району (керівник Саваріна І.А.);
4.5. В номінації «Народознавство. Краєзнавство»:
- Самойленко Марину, ученицю 4 класу Колінковецького ЗНЗ I-III
ступенів (керівник Снігуряк М.І.).

5.
Рекомендувати
керівникам
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад
оголосити подяку керівникам експериментально-дослідницьких робіт за
якісну підготовку учнів до участі в обласному конкурсі експериментальнодослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник».
6. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» (директор Головченко Л.Ю.)
направити заявки та короткі описи робіт переможців у всеукраїнський
оргкомітет для участі у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу
експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник».
7. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. заступника директора
Департаменту - начальника управління освіти і науки Департамету освіти і
науки Чернівецької облдержадміністрації Гринюк О.І.
В.о. директора Департаменту

Надія ПЕРІУС

