
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 
 

“01”жовтня 2019 р.                                                         № 425 

 

 

Про проведення обласного збору 

юних зоологів-тваринників, 

аграрників, садівників, квітникарів-

дизайнерів імені Василя Аксенина 

 

На виконання плану роботи Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації на 2019 рік, відповідно до Положення про проведення 

обласного збору юних зоологів-тваринників, аграрників, садівників, квітникарів-

дизайнерів імені Василя Аксенина, затвердженого  наказом Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації від 23 вересня 2019 р. № 398 зареєстрованого в 

Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області  від 27 вересня 2019 р. за  

№ 39-2631, з метою якісного оновлення змісту, форм і методів позашкільної 

еколого-натуралістичної освіти учнівської молоді, пошуку та підтримки здібних, 

обдарованих дітей та молоді, у яких є навички дослідницько-екпериментальної та 

трудової діяльності, виховання екологічної культури, громадської позиції 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (директор Головченко Л.Ю.) 

провести: 

1.1. 15.10.2019 - І відбірковий (заочний) етап обласного збору юних 

зоологів-тваринників, аграрників, садівників, квітникарів-дизайнерів імені Василя 

Аксенина (далі Збір). 



1.2. 25.10.2019 року - ІІ обласний (очний) етап Збору на базі комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді». 

2. Затвердити: 

2.1. Склад організаційного комітету Збору, що додається. 

2.2. Склад журі Збору, що додається.  

2.3. Програму проведення  Збору, що додається. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міської 

ради, об’єднаних територіальних громад: 

3.1. Забезпечити участь у І відбірковому (заочному) етапі Збору учнів 

закладів освіти. 

3.2. До 14.10.2019 подати заявки та звіт про проведену практичну або 

науково-дослідну роботу до комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», відповідно до Положення. 

4. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (Головченко Л.Ю.):  

4.1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення І відбіркового та ІІ 

обласного етапів Збору.  

4.2. Надати методичну допомогу в підготовці учасникам Збору. 

5. Витрати на відрядження учасників ІІ обласного (очного) етапу Збору 

та супроводжуючих педагогів віднести за рахунок відряджаючої сторони. 

6. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту - начальника управління ресурсного забезпечення Періус Н.В. 

 

В.о. директора Департаменту            Ірина ІСОПЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту освіти і  

науки облдержадміністрації 

від 01.10.2019  № 425 

 

Склад організаційного комітету 

обласного збору юних зоологів-тваринників, аграрників, садівників, 

квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина 

 

1. Бурченко Лілія – заступник начальника управління освіти і науки, 

начальник відділу професійної освіти та ліцензування управління освіти і науки 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, голова оргкомітету. 
 

2. Головченко Людмила – директор комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», заступник голови оргкомітету. 
 

3. Чебан Тетяна – заступник директора з виховної роботи комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», член оргкомітету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту освіти і  

науки облдержадміністрації 

від 01.10.2019  № 425 

 

 

Склад журі 

обласного збору юних зоологів-тваринників, аграрників, садівників, 

квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина 

 

1. Гринюк Оксана – начальник відділу інклюзивної, спеціальної, 

позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти і науки Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації, голова журі. 

2. Аксенин Богдан – студент VI курсу вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет», співголова 

журі (за згодою).  

 

Номінація «Аграрництво» 

 

1. Романюк Василь – кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

агротехнологій ита ґрунтознавства Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,заступник  

голови журі (за згодою). 

2. Нікорич Володимир – кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

агротехнологій та ґрунтознавства Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член журі (за 

згодою).  

3. Шевчук Інна – керівник гуртків комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», секретар 

журі. 

 

Номінація «Садівництво» 

 

1. Микичук Оксана  - старший науковий співробітник Придністровської 

дослідної станції садівництва Інституту садівництва Аграрної академії наук 

України, заступник голови журі (за згодою). 

2. Олексюк Людмила – молодший науковий співробітник Придністровської 

дослідної станції садівництва Інституту садівництва Аграрної академії наук 

України, член журі (за згодою). 

3. Головченко Віктор – завідувач відділу комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», секретар журі. 



Номінація «Тваринництво» 

 

1. Баглей Оксана – кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології 

та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, заступник голови журі. 

2. Хлус Лариса – кандидат біологічних наук, методист комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», член журі.  

3. Черлінка Любов – заступник директора з навчальної роботи 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді», секретар журі. 

 

Номінація «Зоологія» 

 

1. Череватов Володимир - кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заступник 

голови журі (за згодою). 

2. Караван Юлія – доцент кафедри екології та біомоніторингу Інституту 

біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, член журі. 

3. Богачук Світлана - методист комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», секретар 

журі. 

 

Номінація «Фітодизайн» 

 

1. Романюк Оксана -  кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

ботаніки, лісового та садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та 

біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

заступник голови журі (за згодою). 

2. Янчук Олена – провідний фахівець ботанічного саду Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, член журі (за згодою).  

3. Задобрівська Людмила – завідувач відділу комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», секретар журі. 

 

 

Номінація «Квітникарство» 

 

1. Решетюк Олеся – кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

ботаніки, лісового та садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та 



біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

член журі (за згодою). 

2. Литвін Надія – провідний фахівець ботанічного саду Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, член журі.  

3. Галицька Ольга – керівник гуртків комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», секретар журі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту освіти і  

науки облдержадміністрації 

від 01.10.2019  № 425 

 

 

 

Програма проведення 

обласного збору юних зоологів-тваринників, аграрників, садівників, 

квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина 

 

 

9
00

 - 10
00

 Реєстрація учасників (КЗ ЧОЦЕНТУМ, вул. О.Кошового, 57) 

10
00

 – 10
30

 Відкриття Збору по номінаціях 

10
30

 – 13
00 

 

Робота по номінаціях:  

І   – аграрництва ; 

ІІ – садівництва; 

ІІI – тваринництва ; 

IV – зоології ; 

V – фітодизайну; 

VI – квітникарства. 

13
00

– 14
00

 
Визначення переможців та призерів, робота журі. 

Відвідування контактного зоомайданчика. 

14
00

 Оголошення підсумків Збору.  

14
30

 Роз’їзд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласного збору юних зоологів-тваринників, аграрників, 

садівників, квітникарів-дизайнерів 

імені Василя Аксенина 

 

1. Загальні положення 

 1. Обласний збір юних зоологів-тваринників, аграрників, садівників, 

квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина проводиться з метою виявлення 

творчо обдарованих дітей Чернівецької області. 

  

 2. Організатором обласного збору юних зоологів-тваринників, аграрників, 

садівників, квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина (далі – Збір) є 

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 

 3. Організаційно-методичне забезпечення І та ІІ етапів Збору здійснює 

комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» за адресою: вул. О. Кошового, 57, 58029, м. Чернівці, 

електронна адреса kzchocentum@ukr.net. 

 

2. Мета і завдання Збору 

1. Метою Збору є якісне оновлення змісту, форм і методів позашкільної 

еколого-натуралістичної освіти учнівської молоді, пошук та підтримка здібних, 

обдарованих дітей та молоді, у яких є навички дослідницько-екпериментальної та 

трудової діяльності, виховання екологічної культури, громадської позиції. 

 

2. Завданням Збору є: створення умов для творчого самовдосконалення та 

професійного самовизначення; залучення учнівської молоді до активного процесу 

навчання, самоосвіти, розвиток мережі гуртків юних аграріїв, тваринників, 

садівників, квітникарів-дизайнерів тощо; поглиблення змісту роботи на шкільних 

навчально-дослідних земельних ділянках, теплицях, мікрофермах, живих кутках, 

учнівських виробничих бригадах; сприяння розвитку дослідницької, 

експериментальної та практичної роботи в школах і позашкільних закладах освіти 

Чернівецької області; виявлення та розповсюдження кращого досвіду, традицій, 

нових напрямків в організації роботи на навчально-дослідних земельних ділянках, 

шкільних теплицях, мікрофермах, живих кутках тощо; підготовка учнівської 

молоді до навчання у закладах вищої освіти. 

 

3. Журі та оргкомітет Збору 

1. Для визначення переможців І та ІІ етапів Збору створюється Журі з 

проведення обласного збору юних зоологів-тваринників,  аграрників, садівників, 

квітникарів-дизайнерів (далі – Журі Збору) та для його проведення – 

Організаційний комітет з проведення обласного збору юних зоологів-тваринників,  



аграрників, садівників, квітникарів-дизайнерів (далі – Оргкомітет Збору), 

поіменний (персональний) склад яких щорічно затверджується наказом 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 

 2. Журі Збору працює в складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів Журі. Формується з числа педагогічних та науково-педагогічних 

працівників закладів освіти, наукових установ та організацій (за згодою), в 

кількості не менше трьох осіб, але не більше третини від учасників Збору. 

 

 3. Журі Збору визначає переможців у кожній номінації та підномінації. 

 

 4. Оргкомітет Збору працює в складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів Оргкомітету. 

 

4. Порядок проведення Збору 

 1. Збір проводиться на добровільних засадах щорічно, серед учнів закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти Чернівецької області віком від 12 до 17 

років у два етапи: 

 І етап – відбірковий (заочний); 

 ІІ етап – обласний (очний). 

 

  2. Строки, поіменний (персональний) склад журі, кошторис І та ІІ етапів 

Збору щорічно затверджуються наказом директора Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 

  3. І та ІІ етап Збору проводиться за номінаціями: «Аграрництво», 

«Садівництво», «Зоологія», «Тваринництво», «Квітникарство», «Фітодизайн». В 

кожній номінації є дві підномінації: практична робота та науково-дослідницька 

робота. 

 

 4. Для участі в І етапі Збору кожен учасник подає до Оргкомітету Збору 

заявку та звіт державною мовою на паперових та електронних носіях (у довільній 

формі) про проведену практичну або науково-дослідницьку роботу, в якому 

зазначається тема та мета практичної роботи чи дослідження, місце та строки 

проведення, схема проведення дослідження та його результати, їх статистична 

обробка, практичне значення роботи та висновки. 

 Для більш ефективного висвітлення результатів дослідження, практичні та 

науково-дослідні роботи можуть бути доповнені додатками (відео-ілюстрації, 

фотоматеріали, малюнки, схеми, карти, таблиці тощо). 

 

  5. Результати І етапу оприлюднюються Оргкомітетом Збору не пізніше, ніж 

за десять днів до проведення ІІ етапу на інформаційних сайтах Департаменту 



освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістчної творчості 

учнівської молоді». 

 

6. У ІІ етапі Збору беруть участь переможці І етапу, запрошені Оргкомітетом 

Збору. 

 

5. Визначення і нагородження переможців 
 1. Оцінювання робіт учасників І етапу проводиться за 10-бальною системою, 

відповідно до критеріїв оцінювання: 

 - відповідність поданих матеріалів вимогам Збору – 5 б; 

 - актуальність проблеми – 2 б; 

 - практичне значення роботи – 3 б. 

 

 2. Оцінювання робіт учасників ІІ етапу проводиться за 100-бальною 

системою: 

  

2.1. Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за наступними 

критеріями: 

- новизна та актуальність досліджуваної проблеми – до 20 б.; 

- чіткість структури дослідження – до 10 б.; 

- повнота та логіка викладення теоретичної частини дослідження –  

до 10 б.; 

- якість і глибина експериментальної частини дослідження – до 30 б.; 

- відповідність висновків проведеному дослідженню – до 10 б.; 

- практичне значення дослідження – до 10 б.; 

- рівень підготовленості до захисту науково-дослідницької роботи та 

оригінальність презентації – до 10 б. 

 

2.2. Звіт про проведену практичну роботу оцінюється за наступними 

критеріями: 

- ідея роботи; новизна, творчі знахідки – до 10 б.; 

- розкриття змісту роботи та її результати – до 10 б.; 

- рівень оформлення матеріалів – до 5 б.; 

- вирощування на навчально-дослідних земельних ділянках, в теплицях, 

мікрофермах, живих кутках чистої сільськогосподарської продукції, лікарської 

сировини, плодових та декоративних дерев, кущів, розсади, овочів та квітів, 

утримання домашніх тварин та тварин дикої фауни, тощо – до 18 б.; 

- наявність колекційного фонду – до 10 б.; 

- обізнаність і володіння сучасними екологічно безпечними технологіями 

вирощування сільськогосподарської продукції та утримання і розведення тварин – 

до 18 б.; 



- допомога аграрним та тваринницьким об’єднанням різних форм власності у 

вирощуванні, збиранні сільськогосподарської продукції або участь у догляді за 

тваринами мікроферм та живих кутків – до 9 б.; 

- участь у виставках-ярмарках плодово-ягідної, овочевої, тваринницької 

продукції, вирощеної школярами, конкурсах з напрямку  – до 10 б.;  

- високий рівень культури праці – до 5 б.; 

- рівень підготовленості до захисту та оригінальність презентації – до 5 б. 

 

 3. За результатами проведення ІІ етапу Збору визначаються переможці 

окремо по кожній номінації та підномінації з орієнтовним розподілом кількості 

дипломів у співвідношенні 1:2:3.  

 

 4. За участь у Зборі учасники нагороджуються дипломами комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», переможці Збору нагороджуються дипломами Департаменту 

освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації І, ІІ, ІІІ ступенів.  

 
  

5. Фінансування Збору проводиться за рахунок джерел не заборонених 

законодавством України. 

 

 

 


