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  «26»   квітня 2021 року                                                                            № 46 

 

Про підсумки обласного заочного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

дитячого  малюнку «Зоологічна 

галерея» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 

№ 1452 «Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2021 рік», 

відповідно до планів роботи Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді та комунального закладу "Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" на 2020-2021 навчальний 

рік, умов проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна 

галерея» (далі – Конкурс), з метою виховання ціннісного ставлення до 

біорізноманіття свого регіону, розвитку образного мислення і емоційної 

чуйності, розкриття творчих здібностей та художнього смаку підростаючого 

покоління, КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» провів організаційну роботу по залученню 

вихованців закладів освіти області до участі в обласному заочному етапі 

Конкурсу. 

На обласний заочний етап Конкурсу було представлено більше 30 робіт 

учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів позашкільної 

освіти Чернівецької області. Найактивнішими учасниками конкурсу виявились 

заклади освіти Глибоцької, Кельменецької, Веренчацької, Кіцманської, 

Чернівецької територіальних громад та вихованці комунального закладу 

"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді". Роботи відзначалися творчим та професійним підходом. Однак журі 

відмітило певну частину якісних робіт, в яких не дотримано умов конкурсу, а 

саме: були виконані олівцями, не відповідали заданому формату та вказаній 

кількості тощо, мали неохайний вигляд.  



За результатами проведення обласного заочного етапу Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея», на підставі рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити грамотами комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 

«Зоологічна галерея»: 

- Федончук Любов, ученицю 7 класу, вихованку гуртка «Стежинками 

природи» Чернівецького міського ЦЕНТУМ (керівник – Горобчук С.В.); 

- Правіцького Андрія, учня Снячівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Великокучурівської ТГ (керівник – Мацко О.Ю.); 

- Курчак Альбіну, ученицю Веренчанського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Веренчацької ТГ імені Ірини Вільде; 

- Бернштейн Кароліну, ученицю 7 класу Чернівецької спеціалізованої 

школи ОРТ № 41; 

- Сливку Олександру, ученицю 7 класу Чернівецької спеціалізованої 

школи ОРТ № 41; 

- Колісника Арсена, учня 8 класу Валявського ЗЗСО І-ІІ ступенів 

Кіцманської ТГ; 

- Бурдейну Ніколь, ученицю 7 класу Ошихлібського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Кіцманської ТГ; 

- Голомашевич Богдану, ученицю 7 класу Бузовицького НВК 

Кельменецької ТГ (керівник – Крушенівська Ю.В.); 

- Гречану Олександру, ученицю Ленковецького НВК Кельменецької 

ТГ (керівник – Вахнєва Ф.М.); 

- Бодянчука Владлена, вихованця гуртка «Палітра» Кельменецького 

ДЮЦ Кельменецької ТГ (керівник – Бодянчук Т.Ю.); 

- Ворожбитюк Анастасію, ученицю Бабинської ЗОШ Кельменецької 

ТГ (керівник – Лукʼянова О.В.); 

- Білічук Вікторію, вихованку гуртка «Юні географи-дослідники» 

Глибоцького РБТДЮ на базі Черепковецького ЗЗСО Глибоцької ТГ (керівник – 

Зеленівська Л.І.); 

- Гуцуляк Марію, вихованку гуртка «Юні географи-дослідники» 

Глибоцького РБТДЮ на базі Черепковецького ЗЗСО Глибоцької ТГ (керівник – 

Зеленівська Л.І.). 

2. Оголосити подяку комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за високу 

художню виразність робіт, оригінальність та креативність творчого пошуку 

наступним учасникам конкурсу: 

- Салагор Олександрі, вихованці гуртка «Основи фенології» 

Чернівецького міського ЦЕНТУМ (керівник – Салагор О.Г.); 

- Бандуровській Ірині, вихованці гуртка «Основи фенології» 

Чернівецького міського ЦЕНТУМ (керівник – Салагор О.Г.); 



- Сушинській Анастасії, Максимюк Дарині, ученицям Снячівського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великокучурівської ТГ (керівник – Галан Т.Д.); 

- Скакун Валерії, учениці 7 класу Чернівецької спеціалізованої 

школи ОРТ № 41; 

- Бойко Олександрі, учениці 7 класу Погорілівського ЗЗСО 

Юрковецької сільської ради; 

- Кирилюку Івану, учню Бузовицького НВК Кельменецької ТГ; 

- Чевці Анні, вихованці гуртка «Кольоровий світ» Глибоцького 

РБТДЮ Глибоцької ТГ (керівник – Фруцька І.М.); 

- Куляк Анастасії, вихованці гуртка «Кольоровий світ» Глибоцького 

РБТДЮ Глибоцької ТГ (керівник – Фруцька І.М.); 

- Стоніній Ользі, вихованці гуртка «Екологічна майстерня» 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» (керівник – Яковчук О.О.); 

- Балан Олександрі, учениці Глибоцького ліцею Глибоцької ТГ 

(керівник – Поліщук Н.М.); 

- Вихованцям гуртка «Природа. Фантазія. Творчість» комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» (керівник – Шевчук І.С.); 

- Стратійчук Надії, учениці 8 класу Димківського НВК Глибоцької 

ТГ (керівник – Барбаза Н.М.). 

3.  Роботи переможців направити у всеукраїнський оргкомітет для 

участі у фінальному  етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 

«Зоологічна галерея». 

4. Адміністрація та педагогічний колектив комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» висловлює щиру подяку керівникам органів управління у сфері освіти 

територіальних громад, керівникам та педагогічним працівникам закладів 

позашкільної та загальної середньої освіти області за якісну підготовку 

учнівської молоді до участі в Конкурсі.  

5. Наказ розмістити на інформаційному сайті Центру. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Т.Н. Чебан. 
 

 

В.о. директора           Людмила ГОЛОВЧЕНКО 

 

 

З наказом ознайомлена:                                                 Тетяна ЧЕБАН 


