
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 
« 26 »  березня 2021 року                                                                 № 83 

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім» 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 25.01.2021 № 15 «Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Земля - наш спільний дім», з метою активізації 

участі учнівської молоді в природоохоронній роботі та екологічному русі, 

формування екологічної культури учнівської молоді, виявлення і поширення 

нетрадиційних форм роботи з набуття знань і досвіду розв’язання екологічних 

проблем, упродовж 15-19 березня 2021 року комунальним закладом 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» було проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – 

наш спільний дім» (далі – Конкурс) за тематикою «Атака вірусів. Врятуй 

планету». Конкурс проведено у заочному форматі відповідно до листів 

Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 1/9-85 щодо виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 104 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

від 19.02.2021 № 01-33/501 «Про виконання постанови КМУ від 17 лютого 

2021 року № 104 у закладах освіти». 

У заході взяли участь 15 колективів – переможців перших етапів 

Конкурсу (територіальних громад, міста Чернівців). Конкурсанти надали на 

розгляд журі сценарії та відеозаписи конкурсних виступів, звіти про еколого-

просвітницьку і природоохоронну діяльність. У наданих матеріалах учасники 

намагалися зосередити увагу журі на проблемі обʼєднання зусиль у подоланні 

вірусних хвороб та боротьбі з Covid-19. У  своїх виступах діти відобразили 



власне бачення здорового і безпечного довкілля в умовах пандемії – сучасної 

загрози світу. 

Агітбригади, такі як колектив «Мисливці за вірусами» Шипинецького 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Кіцманської територіальної громади та «Терра плюс» 

Кельменецького дитячо-юнацького центру Дністровського району, 

продемонстрували високий виконавський рівень, чітко, лаконічно і цікаво 

презентували роботу свого колективу, в повній мірі творчо розкрили тематику 

конкурсу. 

Змістовним висвітленням даної екологічної проблеми, юннатівських 

здобутків відзначилися колективи агітбригад «Гармонія» Куликівського НВК 

Герцаївської міської ради, «Гроно калинове» Романковецького ліцею імені 

академіка К.Ф. Поповича Сокирянської територіальної громади 

Дністровського району, «Антитіла» Недобоївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені 

Григорія Томіна Недобоївської  сільської ради, «Промінь надії» Рукшинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Рукшинської сільської ради Дністровського району, 

«Спалах» Новодністровського ОЗЗСО «Новодністровська   гімназія», «ЕКОС» 

Чернівецької гімназії №2. 

Типовими недоліками окремих виступаючих колективів було 

недотримання вимог Положення Конкурсу, неповне розкриття тематики 

заходу, недосконалість демонстраційних матеріалів, непереконливість 

виступу,  низька якість відео-матеріалів тощо. 

За активну роботу у формуванні екологічної культури учнівської молоді 

та пропаганду екологічних знань, на підставі рішення журі 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визнати переможцем, володарем «Гран-прі» ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім», нагородити дипломом 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації: 

- агітаційний колектив «Мисливці за вірусами» Шипинецького ЗЗСО І-

ІІІ ступенів Кіцманської територіальної громади (керівник – Білоус Аліна 

Тарасівна). 

2. Визнати призерами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім», нагородити дипломами Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної державної адміністрації:  

2.1. За зайняте  І місце: 

- агітаційний колектив «Терра плюс» Кельменецького дитячо-юнацького 

центру Дністровського району (керівники: Підкова Наталія Прокопівна, 

Хоменко Людмила Василівна, Гергелійник Інна Миколаївна). 

2.2.  За зайняте ІІ місце: 

- агітаційний колектив «Гармонія» Куликівського НВК Герцаївської 

міської ради (керівники: Тодерян Анжеліка Іванівна, Апетрі Георгій Іванович, 

Кіцук Тетяна Михайлівна); 

- агітаційний колектив «Гроно калинове» Романковецького ліцею імені 

академіка К.Ф. Поповича Сокирянської територіальної громади 



Дністровського району (керівники: Азімова Вікторія Степанівна, Лиса Оксана 

Анатоліївна); 

2.3. За зайняте ІІІ місце: 

- агітаційний колектив «Антитіла» Недобоївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

імені Григорія Томіна Недобоївської  сільської ради (керівники:  Манюк 

Євгенія Василівна, Ватаманюк Максим Вікторович); 

- агітаційний колектив «Промінь надії» Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Рукшинської сільської ради Дністровського району (керівник - Погорена 

Оксана Василівна); 

- агітаційний колектив «Спалах» Новодністровського ОЗЗСО 

«Новодністровська   гімназія» (керівники: Довбенко Наталія Іванівна, Гнатюк 

Світлана Миколаївна); 

- агітаційний колектив «ЕКОС» Чернівецької гімназії №2 (керівник - 

Боднарюк Оксана Тарасівна). 

3. Визнати лауреатами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім», нагородити дипломами Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної державної адміністрації в спеціальних 

номінаціях: 

3.1. За активну участь, лаконічність та інформативність: 

- агітаційний колектив «3D» Динівецького НВК Новоселицької міської 

територіальної громади (керівник – Чіча Альона Флорівна); 

- агітаційний колектив «Друзі природи» Дорошовецького ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Вікнянської сільської ради  (керівник - Загороднюк Г.І.); 

3.2. За активну участь, оригінальність художнього оформлення виступу:  

- агітаційний колектив «Вірус», вихованців гуртка  «Юні географи-

дослідники» комунального закладу «Глибоцький районний будинок творчості 

дітей та юнацтва» на базі Черепковецького ЗЗСО (керівник - Зеленівська Леся 

Іванівна); 

3.3. За активну участь, креативний підхід до висвітлення тематики: 

- агітаційний колектив «Етерніті» опорного закладу Великобудський 

НВК Острицької сільської ради (керівник - Лис Анжела Дмитрівна); 

- агітаційний колектив «Стоп-кран» Товтрівського ЗЗСО Вікнянської 

сільської ради (керівник – Спіжавка М.В.); 

3.4. За активну участь, активну природоохоронну діяльність: 

- агітаційний колектив «Паросток» Чернівецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№3 (керівник - Захарова Лариса Віталіївна). 

4. Направити агітаційний колектив «Мисливці за вірусами» 

Шипинецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів Кіцманської територіальної громади 

(керівник – Білоус Аліна Тарасівна) до участі у фінальному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Земля -  наш спільний дім». 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління освіти і науки Гринюк О.І. 

 

Директор Департаменту                                                      Людвига ЦУРКАН 


