
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

« 16 » вересня 2021 р.                                                                             № 275                                     

 

Про проведення обласного етапу  

Всеукраїнської очно-заочної  

дитячо-юнацької еколого- 

патріотичної гри «Паросток» 

 

          На виконання Указів Президента України від 12.06.2015 №334/2015 «Про 

заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді», від 18.05.2019 № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання», 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», 

Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки, 

затвердженої рішенням 12-ї сесії обласної ради VII скликання від 24.03.2017 

№9-12/7, плану роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації на 2021 рік, умов проведення Всеукраїнської дитячо-

юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток» (лист Департаменту освіти і 

науки Чернівецької облдерждадміністрації від 25.09.2017 №01-31/2370 «Про 

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри 

«Паросток»), з метою посилення патріотичного виховання учнівської молоді та 

активізації засобів системи національно-патріотичного виховання, необхідності 

пошуку нових підходів і нових шляхів до виховання патріотизму як почуття і як 

базової якості особистості, формування нового українця, що діє на основі 

національних та європейських цінностей, готовності до активної громадянської 

позиції та екологічної діяльності, розвитку пізнавального інтересу, логічного 

мислення, виховання громадянина патріота України, бережливого і 

шанобливого ставлення до традицій українського народу 



НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести 01 - 30 жовтня 2021 року в закладах освіти області 

заходи в рамках Всеукраїнської очно-заочної дитячо-юнацької еколого-

патріотичної гри «Паросток», присвяченої 30-літтю Незалежності України (далі 

- Еколого-патріотична гра). 

2. Затвердити:  

2.1. Склад організаційного комітету обласного етапу Еколого-

патріотичної гри, що додається. 

2.2. Склад журі обласного етапу еколого-патріотичної гри, що 

додається. 

3. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

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

3.1. Провести обласний заочний етап Еколого-патріотичної гри до 15 

листопада 2021 року. 

3.2. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 

Еколого-патріотичної гри.  

3.3. Надати методичну допомогу учасникам Еколого-патріотичної гри 

щодо підготовки їх до участі в заході. 

3.4. Направити роботи переможців заочного обласного етапу Еколого-

патріотичної гри у всеукраїнський оргкомітет для участі у фінальному етапі до 

30.11.2021 року. 
4. Керівникам органів управління освітою районних державних 

адміністрацій, міської ради, територіальних громад: 

4.1. Забезпечити участь учнів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти області у Еколого-патріотичній грі. 

4.2.    Надіслати конкурсні матеріали переможців місцевих етапів Еколого-

патріотичної гри на адресу КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (вул. Олега Кошового, буд. 57, 

м.Чернівці, 58029) до 01.11.2021 року. 

5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації та КЗ «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту - начальника  управління освіти та цифрової трансформації 

Оксану ГРИНЮК. 

 

 

В.о. директора Департаменту            Надія ПЕРІУС 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і  

науки облдержадміністрації 

16.09.2021  № 275 

 

                                                                    

Склад організаційного комітету 

проведення обласного етапу Всеукраїнської очно-заочної  

дитячо-юнацької  еколого-патріотичної гри «Паросток» 

 

Дячук Юлія 

Дмитрівна 

головний спеціаліст відділу 

інклюзивної та позашкільної освіти  

управління освіти та цифрової 

трансформації Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної 

адміністрації, голова оргкомітету 

 

Головченко 

Людмила Юріївна 
в.о. директора комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді», заступник голови оргкомітету. 
 

Чебан Тетяна 

Никодимівна 

заступник директора з виховної 

роботи комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді», член оргкомітету. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і  

науки облдержадміністрації 

                                                                         16.09.2021  № 275 

 

Склад журі 

обласного етапу Всеукраїнської очно-заочної дитячо-юнацької  

еколого-патріотичної гри «Паросток» 

 

Гринюк Оксана Іванівна заступник директора Департаменту - 

начальник  управління освіти та цифрової 

трансформації, голова журі. 
  

Богачук Світлана Іванівна методист комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді», член журі. 
 

Жук Аліна Володимирівна кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології та біомоніторингу 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, член журі. 
 

Пілат Уляна Миколаївна методист науково-методичного 

центру виховної роботи Інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області, член журі 
 

Старовойт Петро Сергійович завідувач науково-методичного 

центру виховної роботи Інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області, член журі. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


