
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

_______________________________________________ 

Н А К А З 
м. Чернівці 

23.11.2021                            № 98 

 

Про підсумки участі навчальних 

закладів області в обласному 

етапі всеукраїнських трудових 

акції  «Турбота молоді тобі, 

Україно!» 

 

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 КЗ ЧОЦЕНТУМ від 05.01.2020 №10 «Про проведення в 2021 році 

трудових акцій «Турбота молоді тобі, Україно!», комунальним закладом 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», з метою сприяння розвитку дослідницької і експериментальної 

роботи, залучення до практичної природоохоронної роботи, здобуття знань, 

навичок в галузі сільського і лісового господарства та формування у юних 

громадян почуття соціальної відповідальності, була проведена 

координаційно-методична робота серед педагогічних колективів  закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти області щодо залучення 

учнівської молоді до виконання завдань всеукраїнських трудових акцій 

«Турбота молоді тобі, Україно!», а саме: 

- «Парад квітів біля школи»; 

- «Дослідницький марафон»; 

- «Юннатівський зеленбуд»; 

- «Плекаємо сад». 

За результатами проведення обласних етапів всеукраїнських трудових 

акцій, на підставі рішення журі 
 

НАКАЗУЮ: 
 



1. Нагородити дипломами комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за 

творчий підхід і високий рівень виконання практичної природоохоронної 

роботи в рамках Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» 

переможців обласного етапу: 

 

- Довганюка Владислава, учня 9 класу Хотинської ЗОШ № 1.                       

Керівник - Паранюк В.В., вчитель біології.  

- ученицю 3-А класу Білокрилу А. Керівник – Кардінал Н.І. 

-  вихованців секції «Квітництво» обласної заочної біологічної школи 

КЗ ЧОЦЕНТУМ. Керівник - Задобрівська Л.О.  

- колектив учнів 6 – 7 класів Кострижівського ОЗЗСО Кострижівської 

ТГ. Керівник – Мельник А.І. 

 

     2. Нагородити дипломом комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за 

значні досягнення та проведену практичну і дослідницьку роботу в рамках 

Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон» та зайняте в 

обласному етапі: 

 

2.1. І місце: 

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

Бузенка, вихованця гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького 

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

Чернівецького ОЦЕНТУМ. Науковий консультант – Хлус Л,М., методист, 

керівник гуртка Чернівецького ОЦЕНТУМ, к.б.н., доцент; 

- Кузьмінського Артема, учня 2-А класу Чернівецького ліцею №5 

«Оріяна» Чернівецької міської ради, вихованця гуртка «Екологічний Hand 

Made» Чернівецького ОЦЕНТУМ. Керівник – Кузьмінська В.В., методист, 

керівник гуртка Чернівецького ОЦЕНТУМ. Науковий консультант –  Хлус 

Л,М., методист, керівник гуртка Чернівецького ОЦЕНТУМ, к.б.н., доцент;  

- Черлінку Надію, ученицю 8-А класу Чернівецького ліцею №11, 

вихованку гуртка «Основи фенології». Керівник –  Черлінка Л.В., заступник 

директора з НМР Чернівецького ОЦЕНТУМ. Науковий керівник –  Хлус 

Л,М., методист, керівник гуртка Чернівецького ОЦЕНТУМ, к.б.н., доцент; 

-   Шибінського Віктора, учня 9 класу ОЗ «Василівський ліцей», 

вихованця секції «Індивідуальна робота еколого-натуралістичного напряму з 

обдарованими дітьми» ОЗБШ Чернівецького ОЦЕНТУМ. Керівник –  Хлус 

Л.М., методист Чернівецького ОЦЕНТУМ, к.б.н., доцент.  

 

2.2. ІІ місце: 

- Флоряк Вікторію, ученицю 11-А класу  ЗОШ №24 ім. О. Кобилянської 

Чернівецької міської ради, вихованку гуртка «Екологічний Hand Made» 



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

гуртка Чернівецького ОЦЕНТУМ.  

- Салагор Олександру, Салагор Віталія, учнів  Чернівецької ЗОШ 

№2 ім. Ю. Федьковича, вихованців гуртка «Основи фенології» Чернівецького 

МЦЕНТУМ. Керівники:  Салагор О.Г., керівник гуртка, Катан Н.В.,  зав. 

природничо-екологічним відділом  Чернівецького МЦЕНТУМ; 

- Палій Вікторію, ученицю 5 класу Репужинецького ОЗЗСО  

Кадубовецької сільської ради Чернівецького району. Керівник –  Копчук 

О.П., директор, вчитель біології; 

- Воєвідка Віталія, учня 7-А класу Кадубовецького ОЗЗСО 

Кадубовецької ТГ. Керівник – Ратальська Г.В. Науковий керівник –  Романюк 

В.В., к.б.н., доцент. 

 

2.3. ІІІ місце: 

-  Ткачук Дар’ю, ученицю 7-В класу Чернівецької ЗОШ №11;  

- Калмуцьку Габріелу, ученицю 7-Б  класу ОЗ «Великобудський 

ліцей» Острицької ТГ. Керівник –  Каламанчук Ю.К., вчитель хімії; 

- Слушну Вікторію, ученицю 8-Б класу Сокирянської гімназії 

Сокирянської ТГ Дністровського району. Керівник –  Бабін Я.В. 

 

3. Нагородити дипломом комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за 

високі досягнення в проведені практичної і дослідницької роботи в рамках 

Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд» та зайняте в 

обласному етапі: 

 

3.1. І місце: 

- Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Кіцманської гімназії 

Кіцманської міської ради Чернівецького району. Керівник –  Рихло Оксана, 

керівник гуртка; 

- Кіцана Дмитра, учня 8 класу Куликівської гімназії Герцаївської 

міської ради Чернівецького району. Керівники: Апетрі Г.І., керівник гуртка 

«Юні лісівники-дендрологи», Тодерян О.В., керівник гуртка «Foresta»; 

 - вихованців творчого об’єднання раннього розвитку  «Пізнайко» 

Чернівецького ОЦЕНТУМ. Керівники: Кузьмінська В.В., методист, керівник 

гуртка, Заслонкіна О.П., практичний психолог, керівник гуртка; 

 - вихованців очно-заочної біологічної школи Чернівецького ОЦЕНТУМ 

на базі Горошовецького ЗЗСО,  вихованців учнівського лісництва 

Горошовецького ЗЗСО Юрковецької сільської ради. Керівники: Задобрівська 

Л.О., Хлус Л.М., Фуштей І.Д.  

 

  3.2. ІІ місце: 

- колектив учнів 3-А класу Чернівецького ліцею №5 «Оріяна»  

Чернівецької міської ради. Керівник –  Паламар Н.Д.; 



- колектив учнів 2-А класу Чернівецького ліцею №5 «Оріяна» 

Чернівецької міської ради. Керівники: Блас О.В., Ніколайчук А.Д., вчителі 

початкових класів; 

-  колектив учнів 2-Б класу Чернівецького ліцею №5 «Оріяна» 

Чернівецької міської ради.  Керівники:  Сопрович Т.І., Лахман Б.П., вчителі 

початкових класів. 

 

  3.3. ІІІ місце: 

- Палій Вікторію ученицю 5 класу Репужинецького ОЗЗСО 

Кадубовецької сільської ради Чернівецького району. Керівник –  Мудрей 

С.С., вчитель основ здоров’я; 

- колектив учнів 4-Б класу Чернівецького ліцею №5 «Оріяна» 

Чернівецької міської ради.  Керівник – Савчук Л.А., вчитель початкових 

класів. 

 

4. Нагородити дипломом комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за 

творчий підхід і високий рівень виконання практичної та дослідницької 

роботи в рамках Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» та зайняте в 

обласному етапі: 

 

4.1. І місце: 

- Пожога Давіда, учня 6 класу Чернівецької  ЗОШ №10  Чернівецької 

міської ради, вихованця гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького 

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

-  Пожога Діну, ученицю 7 класу Чернівецької ЗОШ №10 Чернівецької 

міської ради, вихованку гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького 

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

Чернівецького ОЦЕНТУМ. 

 

4.2. ІІ місце: 

-  Олійник Вікторію,  ученицю 9 класу  ОЗ «Білоусівський ліцей» 

Сокирянської міської ради Дністровського району. Керівник – Дорофей М. 

С., вчитель біології; 

-  Болдуєва Олександра, учня 7-Б класу  ЗОШ №3 м. Чернівці, вихованця 

гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького МЦЕНТУМ. Керівники:  

Єфтемій Д.Г., керівник гуртка, Сенченко С.А., вчитель біології. 

 

4.3. ІІІ місце: 

- Мирон Марію, ученицю 9- го класу ОЗ «Хряцьківський ліцей», 

вихованку гуртка КЗ «Герцаївський будинок дитячої творчості» Герцаївської 

міської ради. Керівник –  Шєрбеною Г.М., вчитель біології; 

- Молдована  Олександра, учня 7-Б класу Новоселицької гімназії 

Новоселицької міської ради Чернівецького району. Керівники: Дисар Я.В., 

Блейбер С.О; 



- колектив учнів 7 класу Репужинецький ОЗЗСО Кадубовецької сільської 

ради Чернівецького району. Керівник –  Мудрей М.В. 

 

5. Роботи переможців (І місце) обласних етапів всеукраїнських 

трудових акцій «Парад квітів біля школи», «Дослідницький марафон», 

«Юннатівський зеленбуд», «Плекаємо сад» направити у всеукраїнські 

оргкомітети для участі у фінальних етапах вищезазначених всеукраїнських 

трудових акцій. 

 

6. Наказ розмістити на інформаційному сайті закладу. 

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

з навчально-методичної роботи Л.В. Черлінку. 

 

 

Директор        Людмила Головченко 

 

З наказом ознайомлена       Любов Черлінка 

 

 

 


