
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 

«  14  »  лютого    2022 р.                                                            №  53 

     

Про проведення обласного конкурсу 

експериментально-дослідницьких 

робіт з природознавства «Юний 

дослідник» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 

№ 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, 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 23.01.2012 

№35 «Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу 

експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник», 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції за № 54/0 від 14.03.2012, 

плану роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної 

адміністрації на 2022 рік, з метою виявлення і всебічної підтримки творчо 

обдарованих дітей області молодшого шкільного віку, сприяння модернізації 

змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної 

діяльності дітей 9-11 років 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 28.04.2022 на базі комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

обласний конкурс експериментально-дослідницьких робіт з природознавства 

«Юний дослідник» (далі – Конкурс). 

2. Затвердити: 

2.1. Склад оргкомітету Конкурсу, що додається. 

2.2. Склад журі Конкурсу, що додається. 

3. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого- 

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

3.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 

Конкурсу. 



3.2. Надати методичну допомогу учасникам Конкурсу щодо підготовки їх 

до участі в заході. 

3.3. Направити роботи переможців до Національного еколого-

натуралістичного центру для участі в наступному етапі Конкурсу до 30.04.2022. 

4. Керівникам органів управління освіти територіальних громад: 

4.1. Забезпечити участь у Конкурсі переможців відбіркового етапу – учнів 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти територіальних громад 

віком від 9 до 11 років включно (по 1 учаснику на кожну номінацію; 

колективну роботу представляє 1 виконавець). 

4.2. Подати заявки та тези конкурсних робіт на електронну адресу 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді: kzchocentum@ukr.net до 15.04.2022. 

5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах 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.    

 

 

 

 

Директор Департаменту                                                            Оксана САКРІЄР 

   

mailto:kzchocentum@ukr.net


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

14.02.2022 № 53    

 

 

Склад організаційного комітету 

обласного конкурсу експериментально-дослідницьких 

робіт з природознавства «Юний дослідник» 

 

 

1. Дячук Юлія Дмитрівна – головний спеціаліст відділу інклюзивної та 

позашкільної освіти управління освіти та цифрової трансформації 

Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, 

голова оргкомітету. 

 

2. Головченко Людмила Юріївна – директор комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», заступник голови оргкомітету. 

 

3. Черлінка Любов Василівна – заступник директора з навчально-

методичної роботи комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді», член оргкомітету. 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти  

та цифрової трансформації                                                  Оксана ГРИНЮК 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

14.02.2022 № 53  

 

 

Склад журі 

обласного конкурсу експериментально-дослідницьких 

робіт з природознавства «Юний дослідник» 

 

 

1. Ситнікова Ірина Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, голова журі. 

 

Номінація «Я і природа» 

 

1. Баглей Оксана Василівна – кандидат біологічних наук, асистент 

кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, викладач очно-заочної біологічної школи 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого- натуралістичної 

творчості учнівської молоді», заступник голови журі. 

2. Караван Юлія Вікторівна – кандидат географічних наук, менеджер 

клініки «Ваш зір», член журі (за згодою). 

3. Богачук Світлана Іванівна – методист комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», член журі. 

 

Номінація «Рослини навколо нас» 

 

1. Ванзар Оксана Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства Інституту біології, 

хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, заступник голови журі. 

2. Задобрівська Людмила Олександрівна – завідуюча відділом 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого- натуралістичної 

творчості учнівської молоді», член журі. 

3. Литвін Надія Георгіївна – провідний фахівець ботанічного саду 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член журі. 

 

Номінація «Тваринний світ» 

 

1. Хлус Лариса Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент, 

методист комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого- 

натуралістичної творчості учнівської молоді», заступник голови журі. 



2. Буджак Тетяна Віталіївна – вчитель-методист, заступник директора з 

науково-методичної роботи Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю 

Чернівецької міської ради, член журі. 

3. Головченко Віктор Вадимович – завідуючий відділом комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», член журі. 

 

Номінація «Охорона здоров’я» 

 

1. Ситнікова Ірина Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. 

2. Гресько Марина Дмитрівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри 

акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету, 

член журі (за згодою). 

3. Кузьмінська Валентина Василівна – методист комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», член журі. 

 

Номінація «Народознавство. Краєзнавство» 

 

1. Венгренюк Оксана Володимирівна – методист науково-методичного 

центру виховної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області, заступник голови журі. 

2. Дребот Тетяна Володимирівна – завідуюча відділом комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді», член журі. 

3. Шаргут Олеся Іванівна – керівник гуртків комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», член журі.  

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти  

та цифрової трансформації                                                  Оксана ГРИНЮК 
 

 

 

 

 


