
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

____________________________________________ 

Н А К А З 

м. Чернівці 

26.11.2021                       №102 

 

Про підсумки участі 

закладів  освіти області в 

обласному етапі всеукраїнської 

заочної природоохоронної акції 

«До чистих джерел». 

 

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 «Про проведення у 2021 році 

всеукраїнських природоохоронних акцій» від 05.01.2021 №9, з метою 

модернізації системи масової роботи та змісту екологічного виховання, 

створення творчого пізнавального простору, комунальним закладом 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», була проведена координаційно-методична робота щодо залучення 

учнівської молоді до виконання завдань всеукраїнської природоохоронної 

акції «До чистих джерел» 

За результатами проведення обласного етапу вищевказаного заходу, на 

підставі рішення журі: 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити дипломами комунального закладу Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  за 

проведену змістовну практичну і теоретичну роботу в рамках Всеукраїнської 

заочної природоохоронної акції «До чистих джерел» та зайняте в обласному 

етапі: 

I місце 

- Ракочого Вітязьслава, учня 11-А класу Чернівецького 

багатопрофільного ліцею №11 «Престиж». Керівник-  Хлус Л.М., методист 

КЗ ЧОЦЕНТУМ, к.б.н., доцент; Кузьмінська В.В., методист КЗ ЧОЦЕНТУМ; 



- Ракочого Всеволода, учня 5-В класу Великокучурівського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів імені В. Бузенка Великокучурівської сільської ради, вихованця 

гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького ОЦЕНТУМ. Керівник - 

Кузьмінська В.В., методист КЗ ЧОЦЕНТУМ;) 

- Сандуляка Михайла, учня 10 класу, вихованця гуртка «Юні охоронці 

природи». Керівник – Рихло О.Б., вчитель хімії. 

II місце 

- Вихованців ОЗБШ на базі Герцаївського ліцею. Керівник – 

Задобрівська Л.О., завідувач відділом екологічного виховання КЗ 

ЧОЦЕНТУМ. 

III місце 

- Скіпора Степана, учня 4-Б класу, вихованця гуртка «Природа рідного 

краю»Чудейського ліцею №2. Керівник гуртка – Герман Л.І. 

 

2.  Наказ розмістити на інформаційному сайті закладу. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-методичної роботи Черлінку Л.В. 

 

 

Директор                                                                     Людмила Головченко 

 

З наказом ознайомлена                                              Любов Черлінка 

 

 


