
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

_______________________________________________ 

Н А К А З 
м. Чернівці 

 

25.11.2021                                             №  99 

 

 

Про підсумки участі закладів 

освіти області в обласних етапах 

щорічних Всеукраїнських заочних 

конкурсах 

 

На виконання наказу по закладу від 05.01.2020 №11 «Про проведення у 

2021 році щорічних заочних конкурсів», з метою активізації учнівської 

практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на охорону і 

поліпшення стану навколишнього середовища та раціональне використання 

природних ресурсів краю, комунальним закладом «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», була проведена 

організаційно-методична робота серед педагогічних колективів навчальних 

закладів області, щодо залучення учнівської молоді до участі у 

всеукраїнських конкурсах, а саме: 

- Всеукраїнському заочному конкурсі-огляді внутрішнього та 

зовнішнього озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин»; 

- Всеукраїнському конкурсі навчально-дослідних земельних ділянок. 

За результатами проведення обласних етапів вищезазначених 

конкурсів, на підставі рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

          1. Нагородити дипломом комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за 

проведену змістовну практичну і теоретичну роботу в рамках 

Всеукраїнського заочного конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього 

озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин» та зайняте в 

обласному етапі: 

І місце 



- Олійник Ірину, ученицю 7 класу Хотинської ЗОШ № 1.         Керівник 

- Паранюк В. В., вчитель біології.  

- Чую Каріну, ученицю 7 класу Кострижівського ОЗЗСО Заставнівської 

ДА. Керівник - Мельник А. І., вчитель біології. 

 

ІІ місце 

- Гімінчука Іллю, учня 4 класу, вихованця гуртка «Природа рідного 

краю» Чудейського ліцею № 1 Чудейської ТГ. Керівник – Герман Л.І.; 

- Анжієвського Івана, вихованця гуртка «Юні квітникарі» Стерченської 

ЗОШ Глибоцької ТГ. Керівник - Балан Н. В.  

 

ІІІ місце 

- вихованців гуртка «Юні квітникарі» Лукаш Маряну, Мунтяна Миколу 

та учениць 2 класу Бежан Алісу, Граб Анастасію Стерченської ЗОШ 

Глибоцької ТГ. Керівник –  Балан Н. В.; 

- Агапій Анастасію, вихованку гуртка «Квітникарство» СЗОШ   с. 

Зелена Лівинецької ТГ. Керівник –  Бабій Т. М.;  

- колектив учнів 7 класу Суховерхівського ЗЗСО І-ІІ ст. Кіцманської 

ТГ. Керівник – Кантемір С. В.; 

- Бахур Світлану, Руснак Христину, здобувачів освіти 6 – 7 класів 

Борівецької філії І-ІІ ст. Киселівського ОЗЗСО Веренчанської ТГ. Керівник –  

Буняк М.Г., вчитель біології. 

 

2. Нагородити дипломом комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за значні 

досягнення та проведену практичну і дослідницьку роботу в рамках 

Всеукраїнського конкурсу  навчально-дослідних земельних ділянок та 

зайняте в обласному етапі: 

 

І місце 

 - вихованців гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького 

ОЦЕНТУМ.  Керівник –  Кузьмінська В.В., методист, керівник гуртка 

Чернівецького ОЦЕНТУМ. 

 
         2. Роботи переможців (І місце) Всеукраїнського заочного конкурсу-

огляду внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів 

«Галерея кімнатних рослин» та Всеукраїнського конкурсу  навчально-

дослідних земельних ділянок направити у всеукраїнські оргкомітети для 

участі у фінальних етапах вищезазначених всеукраїнських конкурсів. 

          

         3. Наказ розмістити на інформаційному сайті закладу. 

 



4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

з навчально-методичної роботи Черлінку Л.В. 

 

 

Директор          Людмила Головченко 

 

 

З наказом ознайомлена                  Любов Черлінка 

 

 

 


