«Юні дослідники» попереду всіх
Хто думає про науку, той любить її,
а хто її любить, той ніколи не
перестане вчитись.
Г. Сковорода
Діти народжуються допитливими. Дитина приходить у світ із
вродженим бажанням зрозуміти, як улаштовано все навколо. Прагне
доторкнутись до якомога більшої кількості предметів, щоб отримати новий
досвід. Ставить безліч запитань, досліджує, навчається, щоб задовольнити
свою допитливість. Відповіді на дитячі запитання не тільки задовільняють
дитячу цікавість, а й дозволяють пізнати світ і робити свої власні, хоч і
дитячі, висновки.
31 березня 2021 року на базі комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
відбувся онлайн обласний етап Всеукраїнського конкурсу експериментальнодослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник». Учасниками
конкурсу стали діти віком від 9-11 років включно.
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, Буковинського державного медичного університету,
працівників Обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
педагогів обласних та міських закладів освіти. 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.
На підставі оцінювання виступів та наданих матеріалів журі підвело
підсумки обласного етапу конкурсу і звернулося до Департаменту освіти і
науки Чернівецької обласної державної адміністрації визнати переможцями
за здобуте
І місце

В номінації «Я і природа»:
Тихона Артура, учня 3 класу НВК «Берегиня» м.Чернівців
(керівник - Лупан Г.П.);
В номінації «Рослини навколо нас»:
Гаврилюк Дарину, ученицю 3 класу, вихованку гуртка «Юні
фенологи» на базі Глибоцького ліцею (керівник - Балан Н.В.);
В номінації «Тваринний світ»:
Якуб’яка Іллю, учня 6-Б класу Лужанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
імені В. Орелецького Мамаївської ТГ (керівник - Якуб’як Г.В.);
В номінації «Охорона здоровя»:
Вацик Яну, ученицю 5 класу Заставнiвського ЗЗСО І – III
ступенів Заставнівської міської ради (керівник – Остапович С.О.);
В номінації «Народознавство. Краєзнавство»:
Юркевича Олександра, учня 5 класу Кам’янського ліцею
Кам’янської сільської ради (керівник - Гідора М.І.);
Кишку Тимура, учня 5 класу Шебутинецького ліцею
Сокирянської територіальної громади (керівники: Галак О.В., Полонка Н.М.,
науковий консультант к.б.н. Хлус Л.М.);
ІІ місце
В номінації «Я і природа»:
Молдована Олександра, учня 6-Б класу Новоселицької гімназії
Новоселицької міської ради (керівники: Дисар Я.В., Блейбер С.О.);
Кирилюка Миколу, учня 5 класу Клішковецької гімназії
Клішковецької територіальної громади (керівник Кирилюк О.В.);
В номінації «Рослини навколо нас»:
Бобуль Альбіну, ученицю 6 класу Валявського закладу загальної
середньої освіти І-ІІ ступенів Кіцманської ТГ (керівник - Григорець Л.В.);
Фіголь Даяну, ученицю 5 класу НВК «Берегиня» м.Чернівців
(керівник - Фіголь Л.А.);
В номінації «Тваринний світ»:
Гафінчук Анастасію, ученицю 4 класу Білоусівського ліцею
Сокирянської ТГ (керівники: Дорофей М.С., Гафінчук А.С., науковий
консультант – к.б.н. Хлус Л.М.);
Мельник Галину, ученицю 5 класу Рингацького навчально–
виховного комплексу Новоселицької ТГ(керівник - Остафійчук О.В.,
науковий консультант – к.б.н. Хлус Л.М.);
В номінації «Охорона здоровя»:

Юрку Даніелу, ученицю 6 – класу НВК «Боянська гімназія»
Боянської сільської ради (керівник - Моргоч Р.М.);
Парандюк Анастасію, ученицю 3-В класу Колінковецького
ЗССО І-ІІІ ступенів Топорівської територіальної громади (керівник Парандюк С.Д.);
Нікітович Анну, ученицю 4-Б класу Новоселицької гімназії
Новоселицької міської ради (керівники: Басараба А.В., Петрова О.Б.);
В номінації «Народознавство. Краєзнавство»:
Ротар Тіну, ученицю Зарожанського НВК I-III ступенів
Недобоївської ТГ (керівник - Главацька Н.І.);
Горченко Кароліну, ученицю 5-А класу Колінковецького ЗССО
І-ІІІ ступенів Топорівської ТГ (керівник - Василова А.М.);
Дзюбан Анастасію, ученицю 5 класу Чернівецької ЗОШ № 16,
вихованку Чернівецького міського ЦЕНТУМ (керівники: Баранець О.С.,
Гоюк О.М.);
ІІІ місце
В номінації «Я і природа»:
Дзензерську Вікторію, ученицю 5-А класу Лужанського ЗЗСО
Мамаївської ТГ (керівник - Сиротюк Н.Й., науковий консультант – к.б.н.
Лакуста О. М.);
Петрюк Валерію, ученицю 5 класу Вітрянського НВК
Сокирянської територіальної громади (керівник - Герасимчук М.Г.);
Антонюк Дарину, ученицю 5-А класу Грозинецького НВК І-ІІІ
ступенів (керівник - Топорівський В.В.);
Луник Христину, ученицю 6 класу Репужинецького ЗЗСО
Кадубовецької сільської ради (керівник - Мудрей І. С.);
В номінації «Рослини навколо нас»:
Зайцеву Аліну, ученицю 6 класу Погорілівського ЗЗСО
Юрковецької сільської ради (керівник - Пітик М.І., науковий консультант –
д.б.н. Чорней І.І.);
Алексу Габріелу, ученицю 6 класу ОЗ Великобудський НВК
Острицької ТГ (керівник - Каламанчук Ю.К.);
Тришмак Ангеліну, ученицю 3 класу Чепоніської ЗОШ І-ІІ
ступенів Хотинської ТГ (керівник - Якимчук В.Д.);
Кіцана Дмитра, учня Куликівського НВК Герцаївської ТГ
(керівники: Апетрі Г.І., Тодерян О.В.);
В номінації «Тваринний світ»:
Морара Олексія, учня НВК «Боянська гімназія» Боянської
сільської ради (керівник - Кирнац О.І.);
Тимофей Анну-Марію, ученицю 6 класу Колінковецького ЗЗСО
Топорівської ТГ (керівник - Гайдамащук М.І.);

Кучерова Іллю, учня 4-А класу Рукшинської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів, вихованця Еколого-просвітницького центру
«Лелеченька» Рукшинської ТГ (керівник - Григоришена Л.І.);
Бодян Владу, ученицю 6 класу Подвірненського ЗЗСО
Мамалигівської ТГ (керівник - Романюк О.В.);
Королюка Романа, учня 4 класу, вихованця гуртка «Юні
квітникарі» Глибоцького РБТДЮ на базі Глибоцької гімназії (керівник Балан Н.В.);
В номінації «Охорона здоровя»:
Косован Софію, ученицю 5 класу Луковецького НВК Острицької
ТГ (керівник - Бурла К.К.);
Маріуцу Олександра, учня 3 класу Іванівецької ЗОШ І –ІІІ
ступенів Кельменецької ТГ (керівник - Орловська С.В.);
Кожокаря Максима, учня 5 класу Слобідського навчальновиховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний
навчальний заклад” Новоселицької міської ради (керівник - Боднарюк А.В.);
Панченко Мірелу, ученицю 6 класу
Підвальнянського НВК
Герцаївської ТГ (керівник - Падурару З.В.);
В номінації «Народознавство. Краєзнавство»:
Фурман Анастасію, ученицю 4-Б класу Кам’янського ліцею,
Кам’янської сільської ради (керівник - Кухарчук Д.Г.);
Клічук Ніколетту, ученицю 6 класу ОЗ Хряцьківський НВК
Герцаївської ТГ (керівник - Сурду Ю.Г.);
Кузик Сніжану, ученицю 5 класу Клішковецької гімназії
Клішковецької сільської ради (керівник - Кузик М.М.).
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.
Щиро дякуємо всім учасникам конкурсу за любов до природи,
науки, завзятість, наполегливість, віру у себе і бажаємо подальших
успіхів і натхненних перемог!

