
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

« 28 » вересня 2021 р.                                                                             № 294                                     
 

 Про проведення обласного 

збору юних зоологів-

тваринників, аграрників, 

садівників, квітникарів-

дизайнерів імені Василя 

Аксенина 

         

 На виконання плану роботи Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації на 2021 рік, відповідно до Положення про проведення 

обласного збору юних зоологів-тваринників, аграрників, садівників, 

квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина, затвердженого наказом 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 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-експериментальної та трудової діяльності, виховання екологічної 

культури, громадської позиції 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести:  

1.1. 21.10.2021 року - І відбірковий (заочний) етап обласного збору юних 

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

Василя Аксенина (далі Збір).  

1.2. 28.10.2021 року - ІІ обласний етап Збору на базі комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» у відповідному форматі до епідеміологічної ситуації та 

карантинних обмежень, які діятимуть у місті Чернівці. 

2. Затвердити:  

2.1. Склад організаційного комітету Збору, що додається. 

2.2. Склад журі обласного етапу Збору, що додається. 



3. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

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

3.1. Здійснити організаційні заходи щодо проведення І відбіркового та 

ІІ обласного етапів Збору, враховуючи епідеміологічну ситуацію та карантинні 

обмеження.  

3.2. Надати методичну допомогу в підготовці учасникам Збору.  

3.3. Оприлюднити результати І етапу Збору до 25.10.2021 року та 

запросити переможців до участі в ІІ етапі Збору у відповідному форматі до 

епідеміологічної ситуації та карантинних обмежень, які діятимуть на території 

міста Чернівці. 

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 Зборі. 

4.2. Подати до комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» до 18.10.2021 року, 

відповідно до Положення, державною мовою в електронному вигляді заявку (у 

довільній формі) та конкурсні матеріали (звіт 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). 

5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації та комунального закладу 

«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. 

 

Директор Департаменту            Людвига ЦУРКАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і  

науки облдержадміністрації 

від 28.09.2021   № 294 

 

                                                                    

Склад організаційного комітету  

обласного збору юних зоологів-тваринників, аграрників, садівників,  

квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина 
 

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 
директор 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 

від 28.09.2021   № 294 

 

 

 

Склад журі  

обласного збору юних зоологів-тваринників, аграрників,  

садівників, квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина 

 

1. Гринюк Оксана Іванівна – заступник директора Департаменту - 

начальник управління освіти та цифрової трансформації, голова журі.  

2. Аксенин Богдан Васильович – інтерн травматологічного відділення для 

дорослих ОКНП Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги, співголова 

журі (за згодою).  

 

Номінація «Аграрництво» 

1. Черлінка Василь Романович – доктор біологічних наук, доцент кафедри 

агротехнологій та ґрунтознавства Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заступник 

голови журі (за згодою).  

2. Зароченцева Оксана Дмитрівна – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член журі 

(за згодою).  

3. Кузьмінська Валентина Василівна – методист, керівник гуртків 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді», секретар журі.  

 

Номінація «Садівництво» 

1. Олексюк Людмила Іванівна – молодший науковий співробітник 

Придністровської дослідної станції садівництва Інституту садівництва Аграрної 

академії наук України, заступник голови журі (за згодою).  

2. Головченко Віктор Вадимович – завідувач відділу комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», член журі (за згодою).  

3. Черлінка Любов Василівна – заступник директора з навчально-

методичної роботи комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», секретар журі.  

 

Номінація «Тваринництво» 

1. Баглей Оксана Василівна – 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 Миколаївна – кандидат біологічних наук, методист 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді», член журі.  

3. Яковчук Ольга Олександрівна - керівник гуртків комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», секретар журі.  

 

Номінація «Зоологія» 

1. Тимочко Леся Іванівна - кандидат біологічних наук, асистент кафедри 

молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заступник 

голови журі (за згодою).  

2. Буджак Тетяна Віталіївна - вчитель-методист, заступник директора з 

науково-методичної роботи Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю 

Чернівецької міської ради, член журі.  

3. Богачук Світлана Іванівна - методист комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», секретар журі.  

 

Номінація «Фітодизайн» 

 

1. Романюк Оксана Миколаївна - 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. Никирса Тетяна Дмитрівна – кандидат біологічних наук,  молодший 

науковий співробітник відділу природи Чернівецького обласного краєзнавчого 

музею (за згодою).  

3. Шаргут Олеся - , секретар журі.  
 

 

Номінація «Квітникарство» 

1. Решетюк Олеся Володимирівна – 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. Литвін Надія Георгіївна – провідний фахівець ботанічного саду 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член журі.  

3. Задобрівська Людмила Олександрівна – завідувач відділу 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді», секретар журі.  

 


