
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ      

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 

22.11.2021 р.                                                            № 374 

 

Про підсумки проведення обласного 

учнівського екологічного конгресу 

«Живи, Земле» 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації від 28.09.2021 № 295 «Про проведення обласного 

учнівського екологічного конгресу «Живи, Земле», з метою створення умов 

для творчого самовдосконалення та професійного самовизначення; залучення 

учнівської молоді до активного процесу навчання, самоосвіти, 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, 18 листопада 2021 

року комунальним закладом «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» був проведений обласний 

учнівський екологічний конгрес «Живи, Земле» (далі – Конгрес). 

У Конгресі взяли участь понад 50 учасників. Найактивнішими виявилися 

учні та педагоги  закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

Веренчанської, Герцаївської, Рукшинської, Острицької, Кострижівської, 

Клішковецької, Сокирянської, Вікнянської, Новоселицької, Чернівецької, 

Кіцманської, Сторожинецької, Кадубовецької територіальних громад, 

вихованці Чернівецького міського та обласного центрів еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Роботи учасників оцінювало компетентне журі у складі  науковців 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, фахівців з 

управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної 

адміністрації, ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж», Чернівецького 

обласного краєзнавчого музею, педагогів Чернівецького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.  

Відповідно до Положення, робота проводилась в 4-ох номінаціях: 

«Загальні екологічні проблеми», «Охорона рослинного світу», «Охорона 

тваринного світу», «Природоохоронні території». 



Юні захисники природи представили результати спостережень, науково-

дослідницької діяльності та практичні здобутки. Отриману інформацію в ході 

реалізації екологічних проектів висвітлили через мультимедійні презентації, 

альбоми, звіти та інші інформаційні матеріали. 

Під час роботи Конгресу журі відзначило, що в закладах освіти області 

проводиться вагома практична та дослідницька робота з проблем вивчення та 

захисту довкілля. Учасники у своїх роботах торкнулися проблем екологічного 

стану малих та великих річок, лісів, парків, заповідних територій нашого 

краю, оцінки загальної токсичності води, можливості використання 

альтернативних джерел енергії, екологічної небезпеки сміттєзвалищ та 

стихійних смітників, розглянули вплив пластику на навколишнє середовище, 

відпрацьованих батарейок на ріст рослин, спробували використати побічні 

продукти виробництва соняшникової олії як сировину для паперу та 

одноразового посуду тощо. 

За результатами конкурсного змагання, відповідно до рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації І ступеня переможців Конгресу за зайняте І місце: 

1.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»: 

1.1.1. В підномінації «Практична природоохоронна діяльність»: 

- Сопівника Дениса, учень 7 класу Яблунівської філії І-ІІ ступенів 

Веренчанського ООЗСО ім. Ірини Вільде І-ІІІ ступенів Веренчанської 

сільської ради (керівник: Кудринська Н.Д.); 

- Александру Михаєлу, учениця 10 класу ОЗ Хряцьківський ліцей 

Герцаївської ТГ; 

1.1.2. В підномінації «Експериментально-дослідницька діяльність»: 

- Стецько Ярину, Чебана Богдана, вихованців гуртка «Основи 

фенології» Чернівецького ОЦЕНТУМ (керівник: к.б.н. Хлус Л.М.; наукові 

консультанти: к.б.н. Никирса Т.Д., к.б.н. Чебан Л.М.) 

- Нестор Олександру, Нестор Вікторію, Греська Михайла, 

вихованців гуртка «Основи фенології» Чернівецького ОЦЕНТУМ (керівники: 

к.б.н. Хлус Л.М., к.б.н. Чебан Л.М.); 

1.2. В номінації «Охорона рослинного світу»: 

- Загін «Юні екологи» ЗОШ № 24 м.Чернівців (керівники:  

Бойко С.В., Палагнюк О.О.); 

1.3. В номінації «Охорона тваринного світу»: 

- Василькова  Костянтина, учень 11-А класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Рукшинської ТГ (керівник: Григоришена Л.І.); 

- Міхєєву Анісію, вихованку гуртка «Основи фенології» 

Чернівецького ОЦЕНТУМ (керівники: Хлус Л.М., Міхєєва А.В.); 

1.4. В номінації «Природоохоронні території»: 

- Божик Софію, учениця 8-Б класу  Чернівецької загальноосвітньої 

школи № 30 Чернівецької ТГ (керівник: Пилипець Н.В.). 



2. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації ІІ ступеня призерів Конгресу за зайняте ІІ місце: 

2.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»: 

2.1.1. В підномінації «Практична природоохоронна діяльність»: 

- Царя Дмитра Арсенія, учень 11-Б класу ОЗ Горбівський ліцей 

Острицької ТГ, члена ГО «Шанс» (керівник: Паскарєл К.Є.); 

- Баранецьку Яну, учениця 7 класу Кострижівського опорного ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів Кострижівської селищної ради (керівник: Нехаєнко О.С.); 

2.1.2. В підномінації «Експериментально-дослідницька діяльність»: 

- Шибінського Віктора, учень ОЗ «Василівський ліцей» 

Сокирянської міської ради, вихованець секції «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ Чернівецького 

ОЦЕНТУМ (керівник: Кримняк І.В.; науковий керівник: к.б.н. Хлус Л.М.) 

- Кирилюка Володимира, учень 9 класу ОЗО «Клішковець- 

кий ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Клішковецької ТГ (керівники: к.б.н. Кирилюк О.В., 

Палагнюк С.Д.); 

2.2. В номінації «Охорона рослинного світу»: 

- Фалибогу Адріану, учениця 10 класу Репужинецького ОЗЗСО 

Кадубовецької ТГ (керівник: Копчук О.П.); 

- Степанятову Ангеліну, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» 

ЦТДЮ Сокирянської міської ради (керівник: Степанятова А.М.); 

2.3. В номінації «Охорона тваринного світу»: 

- Лазарюк Богдану, учениця 7 класу  ОЗ Вікнянський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Вікнянської ТГ (керівник: Мещерякова Х.В.);  

- Якубовську Емілію, учениця 11 класу ОЗ «Білоусівський ліцей» 

Сокирянської міської ради (керівник: Гафінчук А.С.); 

2.4. В номінації «Природоохоронні території»: 

- Бойду Анну, учениця ЗОШ №1 м.Чернівців, вихованку 

Чернівецького міського ЦЕНТУМ (керівник: Житарюк Ю. А.). 

3. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації ІІІ ступеня призерів Конгресу за зайняте ІІІ місце: 

3.1. В номінації «Загальні екологічні проблеми»: 

3.1.1. В підномінації «Практична природоохоронна діяльність»: 

- Чебан Анну, учениця 6 класу ОЗ – «Вікнянський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів» Вікнянської ТГ (керівник – Мещерякова Х.В.); 

- Кілешку Анастасію, учениця 8 класу Ошихлібського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Кіцманської ТГ (керівник – Бабюк С.Д.); 

3.1.2. В підномінації «Експериментально-дослідницька діяльність»: 

- Тофана Івана, учень 7 класу Яблунівської філії І-ІІ ступенів 

Веренчанського ООЗСО І-ІІІ ступенів імені І.Вільде Веренчанської сільської 

ради (керівник: Кудринська Н.Д.); 

- Сандуляка Михайла, вихованець гуртка «Юні охоронці природи», 

учень 10 класу Кіцманської гімназії Кіцманської міської ради (керівник:  

Рихло О.); 

3.2. В номінації «Охорона рослинного світу»: 



- Фенюка Іллю учень 8 класу  Опорного закладу Вікнянський ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів Вікнянської ТГ (керівник: Мещерякова Х.В.);  

- Кирилюка Миколу, учень 6 класу ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів» Клішковенцької ТГ (керівник: Кирилюк О.В.); 

- Зегрю Анастасію, учениця 9-Б класу Петрашівського ліцею 

Герцаївської міської ради (керівник – Лупу Д.Г.); 

- Буханець Яну, учениця 8 класу НВК «Берегиня» м.Чернівців 

(керівник: Лакуста Н.І.); 

3.3. В номінації «Охорона тваринного світу»: 

- Віконського Дмитра, учень 8 класу Яблунівської філії І-ІІ ступенів  

Веренчанського ООЗСО ім. Ірини Вільде І-ІІІ ступенів Веренчанської 

сільської ради (керівник: Кудринська Наталія Дмитрівна); 

- Матейчука Степана, учень 7 класу Банилово-Підгірнівської 

гімназії Сторожинецької ТГ, вихованець гуртка «Юні лісівники» (керівник:  

Кривко А.В.); 

- Арсеній Владу, учениця 7-В класу Новоселицької гімназії 

Новоселицької ТГ (керівники: Ковдриш А.М., Басараба А.В.); 

3.4. В номінації «Природоохоронні території»: 

- Спатару Андрею, учениця 10-го класу ОЗ Годинівський ліцей 

Острицької ТГ (керівник: Думітраш І.М.); 

- Гандабуру Вікторію, учениця 9-А класу Кадубовецького ОЗЗСО І-

ІІІ ступенів Кадубовецької ТГ (керівник: Дзівідзінська Н.П.). 

4. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації та комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді». 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту - начальника  управління освіти та цифрової трансформації 

Оксану ГРИНЮК. 

 

Директор Департаменту            Людвига ЦУРКАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


