
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

« 28 » вересня 2021 р.                                                                             № 295                                     
 

  

Про проведення обласного 

учнівського екологічного 

конгресу «Живи, Земле» 

          

 На виконання плану роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації на 2021 рік, відповідно до Положення «Про 

проведення обласного учнівського екологічного конгресу «Живи, Земле», 

затвердженого наказом Головного управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації від 30.09.2009 №381, зареєстрованого в Головному 

управлінні юстиції у Чернівецькій області за №104/2164 від 29.10.2009, з метою 

створення умов для творчого самовдосконалення та професійного 

самовизначення учнівської молоді; розвитку мережі еколого-натуралістичних 

об’єднань, екологічних патрулів, поглиблення змісту роботи цих об’єднань; 

залучення молоді до науково-дослідницької роботи в галузі екології та охорони 

природи, залучення до активного процесу навчання і самоосвіти 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести:  

1.1. 11.11.2021 року - І відбірковий (заочний) етап обласного учнівського 

екологічного конгресу «Живи, Земле» (далі Конгрес).  

1.2. 18.11.2021 року - ІІ обласний етап Конгресу 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 Конгресу, що додається. 

2.2. Склад журі обласного етапу Конгресу, 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 Конгресу, враховуючи епідеміологічну ситуацію та 

карантинні обмеження.  

3.2. Надати методичну допомогу в підготовці учасникам Конгресу.  

3.3. Оприлюднити результати І етапу Конгресу до 15.11.2021 року та 

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

епідеміологічної ситуації та карантинних обмежень, які діятимуть на території 

міста Чернівці. 

4. Керівникам органів управління освітою районних державних 

адміністрацій, територіальних громад: 

4.1. Забезпечити участь учнів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти області у Конгресі. 

4.2. Подати до комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» до 08.11.2021 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  № 295 

 

                                                                    

Склад організаційного комітету  

обласного учнівського екологічного конгресу «Живи, Земле» 
 

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  № 295 

 

Склад журі  

обласного учнівського екологічного конгресу «Живи, Земле» 

 

1. Ситнікова Ірина Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, голова 

журі. 

 

Номінація «Охорона рослинного світу» 

 

1. Токарюк Алла Іларіонівна – кандидат біологічних наук, асистент 

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.  

 

Номінація «Охорона тваринного світу» 
 

1. Смірнов Назар Анатолійович – кандидат біологічних наук, 

співробітник Чернівецького обласного краєзнавчого музею, заступник голови 

журі (за згодою).  

2. Жук Аліна Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, член журі (за згодою).  

3. Кузьмінська Валентина Василівна – методист комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», секретар журі.  

 

Номінація «Загальні екологічні проблеми» 

 

1. Ситнікова Ірина Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заступник 

голови журі (за згодою).  

 



 

2. Хлус Костянтин Миколайович – кандидат біологічних наук, доцент, 

член журі (за згодою).  

3. Москаленко Леся Петрівна – викладач біології ДВНЗ «Чернівецький 

політехнічний коледж», секретар журі (за згодою).  

 

Номінація «Природоохоронні території» 

 

1. Каменецький Василь Миколайович – заступник начальника відділу 

координації природоохоронної роботи, регулювання використання природних 

ресурсів та погоджень управління екології та природних ресурсів Чернівецької 

обласної державної адміністрації, заступник голови журі (за згодою).  

2. Москалик Галина Георгіївна – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


