
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

_______________________________________________ 

Н А К А З 
м. Чернівці 

 

13. 12. 2021                                               № 104 

 

 

Про підсумки участі в 

обласному етапі Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя країна – 

Україна!»  

 

На виконання наказу  Міністерства освіти і науки  від 24.11.2020 р.          

№ 1452 «Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2021 рік», 

наказу по закладу від 05.01.2021 №11 «Про проведення у 2021 році щорічних 

заочних конкурсів», відповідно до листа Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді від 15 листопада 2021 № 240  «Про 

проведення Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя країна – Україна!», з метою формування в учнівської молоді екологічної 

культури,  активної життєвої позиції та готовності брати участь у суспільному 

і культурному житті країни; розвитку пізнавальних процесів у дітей, зокрема: 

уяви, сприйняття, уваги, мислення, комунальним закладом «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», була 

проведена організаційно-методична робота серед педагогічних колективів  

закладів загальної середньої та позашкільної освіти області, щодо залучення 

учнівської молоді до участі у обласному етапі Всеукраїнського заочного 

конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» (далі - Конкурс). 

Журі  відмітило, що значна кількість фоторобіт не відповідала вимогам 

положення Конкурсу. Такі роботи не оцінювались. 

На підставі підсумкового рішення журі Конкурсу  



НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити Дипломом І ступеня комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді»  переможців  обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу 

робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у номінації: 

1.1.  «Пейзаж»:  

- Томулець Єлизавету, вихованку гуртка Чернівецького міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник – Катан Н.В.; 

- Пожогу Діну, ученицю 7 класу Чернівецької гімназії №10, вихованку 

гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  Кузьмінська В.В.; 

- Флоряк Вікторію, ученицю 11 класу Чернівецького ліцею №19 ім. О. 

Кобилянської, вихованку гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник –  Кузьмінська В.В.; 

- Пожогу Давіда, учня 6 класу Чернівецької гімназії №10, вихованця 

гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  Кузьмінська В.В.; 

- Максимюка Олександра, учня 6-Б класу Чернівецької гімназії №11, 

вихованця гуртка «Екодрузі» Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  Заслонкіна О.П.; 

- Німецьку Олександру, ученицю 7 класу Чернівецької гімназії №8, 

вихованку гуртка «Екологічний  Hand  Made»  Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  

Кузьмінська В.В.; 

- Мигалко Даяну,  вихованку гуртка Путильського будинку творчості 

Вижницького району. Керівник – Гончарюк В.М. 

1.2.  «Живий світ»: 

- Петрик Ангеліну, ученицю 9-Б класу КЗ ЧОНРЦ «Родина», вихованку 

гуртка «Екогармонія» Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник – Заслонкіна О.П. 

- Пожогу Діну, ученицю 7 класу Чернівецької гімназії №10, вихованку 

гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  Кузьмінська В.В.; 

- Флоряк Вікторію, ученицю 11 класу Чернівецької гімназії №19 ім. О. 

Кобилянської, вихованку гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник –  Кузьмінська В.В.; 

- Нестор Вікторію, ученицю 10-Б класу  Чернівецького ліцею №3 

медичного профілю, вихованку гуртка «Основи фенології» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник –  Хлус Л.М.; 

- Нестор Олександру, ученицю 11-В класу Чернівецького ліцею №3 

медичного профілю, вихованку гуртка «Основи фенології» Чернівецького 



обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник –  Хлус Л.М.; 

- Пожогу Давіда, учня 6 класу Чернівецької гімназії №10, вихованця 

гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  Кузьмінська В.В.; 

- Німецьку Олександру, ученицю 7 класу Чернівецької гімназії №8, 

вихованку  гуртка  «Екологічний Hand Made»  Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  

Кузьмінська В.В.; 

- Палія Юрія, учня 4 класу Репужинецького ОЗЗСО Чернівецького 

району. Керівник – Калинюк Т.С. 

1.3.  «Репортажний портрет»: 

- Греська Михайла, учня 11-Б класу Чернівецького ліцею №3 

медичного профілю, вихованку гуртка «Основи фенології» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник –  Хлус Л.М.; 

- Кеверо Анастасію, вихованку гуртка Путильського будинку творчості 

Вижницького району. Керівник – Гончарюк В. М.; 

- Пожогу Давіда, учня 6 класу Чернівецької гімназії №10, вихованця 

гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  Кузьмінська В.В. 

1.4.  «Пам’ятки архітектури»: 

- Греська Михайла, учня 11-Б класу Чернівецького ліцею №3 

медичного профілю, вихованку гуртка «Основи фенології» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник –  Хлус Л.М.; 

- Стец Амалію, ученицю 6-Б класу Чернівецької гімназії №11, 

вихованку гуртка «Екодрузі» Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  Заслонкіна О.П.;  

- Флоряк Вікторію, ученицю 11 класу Чернівецької гімназії №19 ім. О. 

Кобилянської, вихованку гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник –  Кузьмінська В.В.; 

1.5.  «Жанрове фото»: 

- Євенчук Софію, вихованку гуртка Путильського будинку творчості 

Вижницького району. Керівник – Гончарюк В. М.; 

- Мацьопу Євгенію, вихованку гуртка Путильського будинку творчості 

Вижницького району. Керівник – Гончарюк В. М.; 

- Торака Вадима, вихованця гуртка Путильського будинку творчості 

Вижницького району. Керівник – Гончарюк В.М.; 

- Балан Ірену, ученицю ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної 

ради». Керівник – Балан Н.В. 

1.6.  «Натюрморт»: 

- Безушка Дмитра, учня  ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної 

ради». Керівник – Балан Н.В.; 



- Лупуляк Ірину, ученицю 11 класу ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької 

селищної ради». Керівник – Балан Н.В. 

 

2. Нагородити Дипломом ІІ ступеня комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді»  переможців  обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу 

робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у номінації: 

2.1. «Пейзаж»:  

- Мигалко Даяну, вихованку гуртка Путильського будинку творчості 

Вижницького району. Керівник – Гончарюк В.М.; 

- Ракочого Всеволода, учня 5 класу Великокучурівського ЗЗСО ім. В. 

Бузенка, вихованця гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник –  Кузьмінська В.В.; 

- Чебана Богдана, учня 9-В класу Чернівецького ліцею №3 медичного 

профілю, вихованця гуртка «Основи фенології» Чернівецького обласного 

центру  еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  

Хлус Л.М.; 

- Ганчук Марину, ученицю 7 класу Чернівецкого НВК «Лідер», 

вихованку  гуртка  «Юні  фотонатуралісти»  Чернівецького  обласного   

центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді.  Керівник –  

Яковчук О.О. 

2.2.«Живий світ»: 

- Ракочого Всеволода, учня 5 класу Великокучурівського ЗЗСО ім. В. 

Бузенка, вихованця гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник –  Кузьмінська В.В.; 

- Чебана Богдана, учня 9-В класу Чернівецького ліцею №3 медичного 

профілю, вихованця гуртка  «Основи фенології»  Чернівецького  обласного 

центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді.  Керівник –  

Хлус Л.М.; 

- Гугу Анну, ученицю 5 класу Чернівецької гімназії № 14, вихованку 

гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  Кузьмінська В.В. 

2.3. «Репортажний портрет»: 

- Балан Ірену, ученицю 8 класу ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької 

селищної ради». Керівник – Балан Н.В.; 

- Ростоцьку Дарину, ученицю 7 класу Чернівецкого НВК «Лідер», 

вихованку гуртка «Юні фотонатуралісти» Чернівецького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –          

Яковчук О.О. 

2.4. «Жанрове фото»: 

-  Греська Михайла, учня 11-Б класу Чернівецького ліцею №3 

медичного профілю, вихованця гуртка «Основи фенології» Чернівецького 



обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник –  Хлус Л.М.; 

- Нестор  Олександру, ученицю 11-В класу Чернівецького ліцею №3 

медичного профілю, вихованку гуртка «Основи фенології» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник –  Хлус Л.М.; 

- Німецьку Олександру, ученицю 7 класу Чернівецької гімназії № 8, 

вихованку  гуртка  «Екологічний  Hand Made» Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  

Кузьмінська В.В.; 

- Чебана Богдана, учня 9-В класу Чернівецького ліцею №3 медичного 

профілю, вихованця гуртка «Основи фенології» Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  Хлус 

Л.М.  

 

3.  Нагородити Дипломом ІІІ ступеня комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді»  переможців обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу 

робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у номінації: 

3.1. «Пейзаж»:  

- Гугу Анну, ученицю 5 класу Чернівецької гімназії № 14, вихованку 

гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  Кузьмінська В.В.; 

- Гаврилову Беатрису, вихованку гуртка «Екогармонія» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

ученицю 8-Б класу КЗ Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного 

центру «Родина». Керівник –  Заслонкіна О.П. 

3.2. «Живий світ»: 

- Томулець Єлизавету, вихованку гуртка Чернівецького міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник – Катан 

Н.В.; 

- Волощука Назара, учня 7-Б класу Чернівецького ліцею №7, вихованця 

гуртка «Основи фенології» Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  Хлус Л.М.; 

- Торак Анастасію, вихованку гуртка Путильського будинку творчості 

Вижницького району. Керівник – Гончарюк В. М.; 

- Мартенюнюк Карину,  вихованку гуртка Чернівецького міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник – 

Давиденко Ю.Ю. 

3.3.  «Репортажний портрет»: 

- Німецьку Олександру,  ученицю 7 класу Чернівецької гімназії № 8, 

вихованку гуртка «Екологічний Hand Made»  Чернівецького  обласного  

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник –  

Кузьмінська В.В. 

 



3.4.  «Жанрове фото»: 

- Кобелю Івана,  вихованку гуртка Чернівецького міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник – Кобеля О.В. 

3.5.  «Пам’ятки архітектури»: 

- Кнапик Марію, ученицю 10 класу Стерченської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Глибоцької селищної ради. Керівник – Балан Н.В. 

 

4.  Нагородити грамотою комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»  за 

активну участь в обласному етапі Всеукраїнського заочного конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!»: 

- Волошину Евеліну, вихованку гуртка Чернівецького міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник – 

Давиденко Ю.Ю. 

5. Роботи переможців (І місце) обласного етапу Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» 

направити до 24.12.2021 року у всеукраїнський оргкомітет для участі у 

фінальному етапі. 

 

6. Наказ розмістити на інформаційному сайті закладу. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-методичної роботи Черлінку Л.В. 

 

 

 

Директор        Людмила ГОЛОВЧЕНКО 

 

 

З наказом ознайомлена      Любов ЧЕРЛІНКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

 

 

 

 

 
 


