
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 

«  10  »  січня    2022 р.                                                            №  04 

     

Про проведення у 2022 році обласного  

заочного етапу Всеукраїнського юнацького 

 фестивалю  «В об’єктиві натураліста» 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки  від 15.12.2021 р.          

№ 1379 «Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік 

(за основними напрямами позашкільної освіти) та плану семінарів-

практикумів для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

на 2022 рік», від 31.08.2012 №961 «Про затвердження Положення про 

Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2012 за №1593/21905, 

відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді  від 16.11.2021 р.  №241 «Про проведення Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2022», на виконання плану 

роботи Департаменту освіти і науки  Чернівецької обласної державної 

адміністрації  на 2022 рік, з метою активізації роботи  з учнівською молоддю 

щодо вирішення екологічних і природоохоронних проблем, залучення її до 

активної природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості та 

дбайливого ставлення до природи 

 

НАКАЗУЮ:  

  

1. Провести протягом 07.02. – 11.02. 2022 на базі комунального 

закладу «Чернівецький обласний  центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» обласний заочний етап  Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2022» (далі – Фестиваль) за тематикою 

«Дива природи. Явища навколо нас».   

2. Затвердити: 

2.1. Склад оргкомітету Фестивалю, що додається. 

2.2. Склад журі Фестивалю, що додається. 

3. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (директор Головченко Л.Ю.): 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/11-16-241.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/11-16-241.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/11-16-241.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/11-16-241.pdf


3.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 

Фестивалю. 

3.2. Надати методичну допомогу учасникам Фестивалю щодо 

підготовки  їх участі в заході. 

3.3. Направити до 15.02.2022 роботи переможців до всеукраїнського 

оргкомітету (м. Київ) для участі у фінальному етапі Фестивалю. 

4. Керівникам органів управлінь у сфері освіти територіальних громад: 

4.1. Забезпечити участь у Фестивалі учнів шкільного віку закладів 

загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти області. 

4.2.  Подати до 07.02.2022 конкурсні матеріали в комунальний заклад  

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» за адресою: вул. Олега Кошового, буд.57, м. Чернівці, 58029. 

5. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної державної адміністрації.  

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту –  начальника  управління освіти та цифрової трансформації     

О. Гринюк. 

 

 

В. о. директора  Департаменту     Надія ПЕРІУС 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

від 10.01.2022 № 04 

 

 

Склад організаційного комітету 

обласного заочного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю 

«В об’єктиві натураліста» 

 

 

1. Гринюк Оксана Іванівна – заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти та цифрової трансформації, голова оргкомітету. 

  

2. Головченко Людмила Юріївна – директор комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», заступник голови оргкомітету. 

 

3. Кузьмінська Валентина Василівна – методист комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

від 10.01.2022 № 04 

 

 

Склад журі 

обласного заочного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю 

«В об’єктиві натураліста» 

 

1. Дячук Юлія Дмитрівна – головний  спеціаліст відділу інклюзивної  

та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації, голова журі. 

 

2. Плешко Петро Денисович – директор комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді», заступник голови журі. 

 

3. Ковальчук Роман Вікторович – фотоаматор, представник 

громадськості, член журі (за згодою). 

 

4. Плотнікова Інна Дмитрівна – методист комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді», член журі. 

 

5. Головченко Віктор Вадимович, завідувач відділом комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді», член журі. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


