
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 
“ 09 ”  грудня 2022 р.                № 396 

 

Про підсумки І (обласного) заочного етапу 

Всеукраїнського конкурсу науково- 

методичних розробок та віртуальних 

ресурсів з еколого-натуралістичного 

напряму позашкільної освіти 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації  від 16.09.2021 №274 «Про проведення І (обласного) 

заочного етапу Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та 

віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної 

освіти», з метою поліпшення науково-методичного забезпечення, підвищення 

якості позашкільної еколого-біологічної освіти учнівської молоді, розвитку 

творчого потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень, передового 

педагогічного досвіду, проведено І (обласний) заочний етап Всеукраїнського 

конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти (далі – Конкурс). 

На розгляд журі І (обласного) заочного етапу Конкурсу було 

представлено роботи педагогічних працівників освітніх закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Чернівецької області та м.Чернівці.  

За результатами проведення І (обласного) заочного етапу Конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації переможців І (обласного) заочного етапу Всеукраїнського 

конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти за І місце: 

1.1. У номінації «Навчальні програми гуртків та інших творчих 

об’єднань»: 



-  Хлус Ларису Миколаївну – методиста, керівника гуртків 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

1.2. У номінації «Методичні рекомендації та навчально-методичні 

посібники з організації науково-дослідницької та еколого-природоохоронної 

діяльності в навчальних закладах різного типу для учнів різних вікових 

категорій»: 

- Басарабу Альону Вікторівну - вчителя біології Новоселицької гімназії 

Новоселицької міської ради Чернівецької області; 

-  Петрову Оксану Борисівну – вчителя хімії Новоселицької гімназії 

Новоселицької міської ради Чернівецької області. 

1.3. У номінації «Дидактичні та практичні матеріали для проведення 

дослідницьких робіт»: 

- Басарабу Альону Вікторівну – вчителя біології Новоселицької 

гімназії Новоселицької міської ради Чернівецької області; 

- Ковдриш Аліну Михайлівну – вчителя математики Новоселицької 

гімназії Новоселицької міської ради Чернівецької області; 

- Кузьмінську Валентину Василівну – методиста, керівника гуртків 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

1.4. У номінації «Навчальні посібники та розробки для молоді щодо 

ефективної організації самостійної роботи учнів»: 

- Кузьмінську Валентину Василівну – методиста, керівника гуртків 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

- Хлус Ларису Миколаївну – методиста, керівника гуртків 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

- Заслонкіну Ольгу Петрівну – практичного психолога, керівника 

гуртків комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

1.5. У номінації «Проєкти, сценарії масових заходів для учнів із еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти»: 

- Степанятову Альону Михайлівну – керівника гуртка «Юні охоронці 

природи» Центру творчості дітей та юнацтва Сокирянської міської ради, 

Чернівецької області. 

2. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації призерів І (обласного) заочного етапу Всеукраїнського 

конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти за ІІ місце: 

2.1. У номінації «Навчальні програми гуртків та інших творчих 

об’єднань»: 



- Салагор Оксану Генадіївну – керівника гуртка Чернівецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької міської ради; 

- Давиденко Ю.Ю. – методиста, керівника гуртків Чернівецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької міської ради; 

- Маруніч Лесю Андріївну – керівника гуртків комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді». 

2.2. У номінації «Методичні рекомендації та навчально-методичні 

посібники з організації науково-дослідницької та еколого-природоохоронної 

діяльності в навчальних закладах різного типу для учнів різних вікових 

категорій»: 

- Гуцуляк Ларису Іванівну – вчителя англійської мови Новоселицької 

гімназії Новоселицької міської ради Чернівецької області; 

-  Дисар Яну Валентинівну – вчителя біології Новоселицької гімназії 

Новоселицької міської ради Чернівецької області. 

2.3. У номінації «Дидактичні та практичні матеріали для проведення 

дослідницьких робіт»: 

- Бабину Альону Михайлівну – керівника гуртка «Природа рідного 

краю» комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Новоселицької 

міської ради Чернівецької області. 

2.4. У номінації «Проєкти, сценарії масових заходів для учнів із еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти»: 

- Левентир Марину Степанівну. – асистента вчителя Заставнівського 

ЗЗСО І-ІІст., Чернівецької області, керівника гуртка «Юні друзі природи». 
3. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації призерів І (обласного) заочного етапу Всеукраїнського конкурсу 

науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного 

напряму позашкільної освіти за ІІІ місце:  

3.1. У номінації «Методичні рекомендації та навчально-методичні 

посібники з організації науково-дослідницької та еколого-природоохоронної 

діяльності в навчальних закладах різного типу для учнів різних вікових 

категорій»: 

- Катан Наталію Валеріївну – керівника гуртків, завідувачку відділом 

Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Чернівецької міської ради. 

3.2. У номінації «Проєкти, сценарії масових заходів для учнів із еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти»: 

- Коваль Ярославу Іванівну – методиста, керівника гуртків 

Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Чернівецької міської ради; 



- Маруніч Лесю Андріївну – керівника гуртків комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді». 

4. Роботи переможців І (обласного) заочного етапу Конкурсу 

направити до оргкомітету ІІ (всеукраїнського) етапу Конкурсу. 

5. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації та КЗ «Чернівецький обласний 

центр еколого - натуралістичної творчості учнівської молоді». 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту - начальника управління освіти та цифрової трансформації 

Оксану ГРИНЮК  

 

 

В.о. директора Департаменту       Надія ПЕРІУС 


