
 

 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 
16.09.2021р.          № 274 

 

Про проведення І (обласного) 

заочного етапу Всеукраїнського 

конкурсу науково- методичних 

розробок та віртуальних ресурсів з 

еколого-натуралістичного напряму 

позашкільної освіти 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 

№ 1452 р. «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 закладів позашкільної освіти на 2021 рік”, 

відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді від 28.12.2020 № 292 «Про проведення фахових конкурсів з 

педагогічної майстерності у 2021 році», вимог Положення про Всеукраїнський 

конкурс науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 09.09.2014 № 1008 та зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2014 за № 1166/25943, на 

виконання плану роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації на 2021 рік, з метою підвищення якості позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного напряму та розвитку творчого потенціалу 

педагогів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 08.11.2020 по 22.11.2020 І (обласний) заочний етап 

Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних 

ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (далі – 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/12-03-366.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/12-03-366.pdf


 

Конкурс). 

2. Затвердити: 

2.1. Склад організаційного комітету І (обласного) заочного етапу 

Конкурсу, що додається. 

2.2. Склад журі І (обласного) заочного етапу Конкурсу, що додається. 

3. Керівникам органів управління освітою районних державних адмі-

ністрацій, міської ради, територіальних громад: 

3.1. Сприяти участі педагогів закладів освіти у І (обласному) заочному 

етапі Конкурсу. 

3.2. Забезпечити подання конкурсних матеріалів учасників І (обласного) 

заочного етапу Конкурсу (заявку на участь та рукописи науково-методичних 

розробок) обласному оргкомітету за адресою: м. Чернівці, 

вул. О. Кошового,57 до 08 листопада 2021 року. 

4. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого- 

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

4.1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення І (обласного) 

заочного етапу Конкурсу. 

4.2. Забезпечити подання конкурсних матеріалів переможців І 

(обласного) етапу для участі в ІІ (фінальному) етапі Конкурсу до 10 грудня 

2021 року. 

5. Наказ розмістити на сайтах Департаменту освіти і науки Чернівець-

кої обласної державної дміністрації 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 

 
  



 

Додаток 1 до наказу  

Департаменту освіти і науки 

Чернівецької облдержадміністрації 

від 16.09.2021р. № 274 

 

 

Склад організаційного комітету 

І (обласного) заочного етапу Всеукраїнського конкурсу 

 науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів 

з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 

 
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. 
 

Черлінка Любов  

Василівна 

заступник директора з навчально-

методичної роботи комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді», член оргкомітету. 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Додаток 2 до наказу  

Департаменту освіти і науки 

Чернівецької облдержадміністрації 

від 16.09.2021р. № 274 

 

CКЛАД ЖУРІ 

І (обласного) заочного етапу Всеукраїнського конкурсу  

науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів 

з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 

 

Старовойт Петро  

Сергійович 

завідувач науково-методичного 

центру виховної роботи Інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області, член журі. 
 

  

Головченко Людмила 

Юріївна 

в.о. директора комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді», секретар журі. 
 

Баглей Оксана 

Василівна 

кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології та біомоніторингу 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, член журі. 
 

Буджак Тетяна  

Віталіївна 
вчитель-методист, заступник 

директора з науково-методичної роботи 

Чернівецького ліцею № 3 медичного 

профілю Чернівецької міської ради, член 

журі. 
 

Юзькова Валентина 

Дмитрівна 

кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри методики викладання природничо-

математичних дисциплін Інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області, член журі. 
 

  

 

 

 

  


