
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

_______________________________________________ 

Н А К А З 
м. Чернівці 

02.06.2021                   № 53 

 

Про рішення педради  

 

На виконання рішення педагогічної ради комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» від 02.06.2020 р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Роботу творчих об’єднань КЗ ЧОЦЕНТУМ у 2019/2020 н.р. вважати 

задовільною. 

2. Керівникам гурткової роботи: 

2.1. Удосконалювати технічні навички та розвиток методик проведення 

дистанційної гурткової роботи, шляхом вивчення новітніх цифрових 

технологій, відповідно до листа МОН від 19.05.2020 №6/643-20; 

2.2.  Підготувати, з метою реабілітації вихованців в післякарантинний 

період, програму проведення занять на майданчику екологічного 

виховання під відкритим небом; 

2.3. Внести корективи в навчальні плани творчих об’єднань, 

враховуючи можливості дистанційного навчання, подати на затвердження 

на наступне засідання педагогічної ради; 

2.4. Забезпечити цільове формування цифрового освітнього процесу. 

3. Черлінці Л.В., заступнику директора з навчальної роботи: 

3.1. Створити ресурсний банк дистанційного навчання; 

3.3. Врахувати при складанні навчального плану на 2020-2021 

начальний рік, освітні потреби вихованців та їх батьків, навчально-

методичне та матеріально-технічне забезпечення закладу; 

4. Чебан Т.Н., заступнику директора з виховної  роботи: 

4.1 Поповнити адресний банк органів освіти об'єднаних 

територіальних громад Чернівецької області; 

4.2. Взяти відповідальність за відзняття рекламного відеоролика про 

роботу Центру та розміщення на сайті закладу та сторінці Fb. 



5. Завідувачам відділами Центру Задобрівській Л.О. та Головченку В.В. 

розглянути графік проведення екскурсій в післякарантинний період для 

контактного зоомайданчику з дотриманням санітарно-епідемічних 

рекомендацій.  

6. Методистам Центру забезпечити розроблення і підбір науково-

методичних матеріалів якісного освітнього процесу для підвищення 

компетентності педагогів. 

7. Хлус Л.М., методисту, керівнику гуртків налагодити співпрацю Центру 

з ОТГ з метою розширення мережі секцій ОЗБШ КЗ ЧОЦЕНТУМ. 

7. Кузьмінській В.В., методисту, керівнику гуртків підготувати лист 

сумісно з обласним управлінням лісового та мисливського 

господарства про підтримку та розвиток учнівських лісництв закладів 

освіти, що належать об'єднаним територіальним громадам області. 

8.  Адміністрації закладу затвердити: 

8.1.  Положення про академічну доброчесність педагогічних 

працівників та здобувачів освіти комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

8.2. Членів комісії з питань академічної доброчесності: Черлінку Л.В., 

Рогожу В.Г., Головченка В.В., Задобрівську Л.О., Заслонкіну О.П. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор         Л.Ю.Головченко 

 

 

З наказом ознайомлені:      Л.В.Черлінка 

 

Т.Н. Чебан 

 

В.В. Кузмінська 

 

Л.М. Хлус  

 

Л.О. Задобрівська 

 

           В.В. Головченко 

 

          В.В. Рогожа 

 
 


