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УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 
“ 29 ” листопада 2021 р.                                                                            № 383 

 

Про підсумки обласного етапу 

Всеукраїнської очно-заочної дитячо-

юнацької еколого-патріотичної гри 

«Паросток» 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації від 16.09.2021 № 275 «Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнської очно-заочної дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри 

«Паросток» (далі – еколого-патріотична гра), з метою посилення патріотичного 

виховання учнівської молоді та активізації засобів системи національно-

патріотичного виховання, необхідності пошуку нових підходів і нових шляхів 

до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості, 

формування нового українця, що діє на основі національних та європейських 

цінностей, готовності до активної громадянської позиції та екологічної 

діяльності, розвитку пізнавального інтересу, логічного мислення, виховання 

громадянина патріота України, бережливого і шанобливого ставлення до 

традицій українського народу, комунальним закладом «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» було проведено 

обласний етап вище зазначеного заходу. 

На розгляд журі обласного заочного етапу еколого-патріотичної гри було 

представлено 29 робіт-«літописів» учнів, вихованців та педагогів закладів 

освіти Чернівецької області.  

Очний етап еколого-патріотичної гри проводився на територіях закладів 

освіти конкурсантів. До програми проведення заходу були включені наступні 

модулі: «Формування життєво-важливих вмінь та навичок» (орієнтування на 

місцевості, метеорологічні спостереження за природою), «Патріотичні 

складові» та «Екологія». 

Творчі роботи, які в повній мірі відповідали умовам проведення заходу, 

подали учасники із Недобоївської, Сокирянської, Кіцманської, 

Сторожинецької, Герцаївської, Топорівської територіальних громад. 
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Журі відзначило значну активність закладів освіти області в обласному  

етапі еколого-патріотичної гри, одночасно виявивши роботи, які не відповідали 

вимогам умов проведення заходу. 

За результатами проведення обласного етапу Всеукраїнської очно-заочної 

дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток», на підставі висновків 

журі 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації за формування активної громадянської позиції 

та екологічну діяльність переможців обласного етапу Всеукраїнської очно-

заочної дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток»: 

- Учнів опорного закладу Михалківський ліцей Сокирянської міської 

ради (керівник: Жук Л.В., Матвійчук Т.І.); 

- Учнів опорного закладу Сокирянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 

(керівники: Руснак О.О., Долга І.І., Погоровська Т.Л., Скрипник Г.П., Загарчук 

Л.І., Пошак Л.Г., Дорофей С.С.); 

- Чуприну Софію, голову ради учнівського самоврядування 

Іванківського ЗЗСО І-ІІ ступенів Кіцманської міської ради (керівник: Федорюк 

М.В.); 

- Учнів 4,7,8,9 класів Давидівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Сторожинецької ТГ (керівники: Кміт Н.В., Пашешняк Л.Г., Войцицька Ж.І.); 

- Учнів 1-11 класів Банилово-Підгірнівської гімназії Сторожинецької 

ТГ (керівники: Середюк Д.Д., Мандрик А.М., Мандрик Л.В., Карпюк Н.В., 

Кривко А.В.); 

-  Учнів Куликівської гімназії Герцаївської міської ради (керівники: 

Тодерян А.І., Апетрі Г.І.); 

- Учнів Шировецького НВК  І-ІІІ ступенів Недобоївської сільської 

ради (керівник: Капустяк Д.Б.); 

- Учнів Керстенецького ЗЗСО І-ІІ ступенів Недобоївської сільської 

ради (керівник: Дудукал І.В.); 

- Учнів опорного закладу Колінковецький ліцей Топорівської 

сільської ради (керівники: Гаврилець А.Т., Ревега М.С.); 

- Ксьонзик Іванну, ученицю 9-Б класу Панківського НВК 

Сторожинецької міської ради (керівники: Побіжан А.В., Ксьонзик Н.І.); 

- Учнів Селищанського НВК Сокирянської міської ради (керівники: 

Кривчанська А.В., Цуркан Л.В.); 

- Учнів опорного закладу Василівський ліцей Сокирянської міської 

ради (керівник: Нігалатій Т.І., Мельничук К.В., Янчук Н.П.); 

 

2. Нагородити подякою Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації за виховання бережливого і шанобливого 

ставлення до традицій українського народу та активну участь в обласному етапі 
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Всеукраїнської очно-заочної дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри 

«Паросток»: 

- Учнів 5-9 класів Керстенецького ЗЗСО І-ІІ ступенів Недобоївської 

сільської ради (керівник: Дячук А.І.); 

- Учнів 6-8 класів опорного закладу Годинівський ліцей Острицької 

сільської ради (керівник: Гантюк І.І.); 

- Вихованців закладу дошкільної освіти «Суничка» с.Василівка 

Сокирянської міської ради (керівники: Шибінська В.І., Мікірін М.В.); 

- Вихованців гуртка «Екосвіт» комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», учнів 6-

А класу Чернівецького ліцею № 14 (керівники: Чебан Т.Н., Кураєва Т.В.); 

- Вихованців міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Чернівецької міської ради (керівник: Коваль Я.І.); 

- Учнів та педагогічний колектив опорного закладу Гвіздівецький 

ліцей Сокирянської міської ради (керівник: Ткачук І.В.); 

- Ісопеску Аліну, ученицю Багринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Камʼянецької територіальної громади (керівник: Кузик Т.М.); 

- Учнів Заставнівсього ЗЗСО І-ІІІ ступенів Заставнівської ТГ 

(керівник: Остапович С.М.); 

- Учнів Кадубовецького  ОЗЗСО  І-ІІІ ступенів Кадубовецької ТГ 

(керівники: Рудько В. С., Дзівідзінська Н. П.); 

- Учнів та педагогічний колектив Петрашівського ліцею Герцаївської 

міської ради; 

- Учнів Підвальнянської гімназії Герцаївської міської ради 

(керівники: Педурару З.В., Кобеля Л.В.); 

- Учнів та педагогічний колектив опорного закладу Хряцьківський 

ліцей Герцаївської міської ради. 

3. Роботи-«літописи» переможців обласного етапу Всеукраїнської 

очно-заочної дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток» направити 

до 30.11.2021 в організаційний комітет Національного еколого-

натуралістичного центру для участі в фінальному етапі. 

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. 

 

В.о. директора Департаменту          Надія ПЕРІУС 

 

 

 

 

 


