
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

_______________________________________________ 

Н А К А З 
м. Чернівці 

 

24.12.2021                                                                          № 109 

 
Про підсумки проведення 

обласного (відбіркового) заочного 

етапу Всеукраїнського конкурсу юних 

зоологів і тваринників 

 

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», відповідно до листа 

МОН України від 17.12.2021 р №4/1214 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу юних зоологів і тваринників», з метою підтримки дослідницько-

експериментальної діяльності учнівської молоді в галузях зоології і сільського 

господарства та розкриття їхнього наукового потенціалу, комунальним закладом 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», була проведена організаційно-методична робота серед педагогічних 

колективів  закладів загальної середньої та позашкільної освіти області, щодо 

залучення учнівської молоді до участі в обласному (відбірковому) заочному етапі 

Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників (далі – Конкурс). 

На розгляд журі Конкурсу були представлені роботи учнів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти області. 

На підставі підсумкового рішення журі Конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити грамотою  комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»  переможців  

обласного (відбіркового) заочного етапу Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і 

тваринників: 

1.1. У секції зоологія: 

- Кудріка Думітру, учня 7 класу Годинівського ліцею Острицької ТГ 

(керівник – Думітраш І.); 

- Жука Максима, учня 10 класу ОЗ «Михалківський ліцей» Сокирянської ТГ 

(керівник – Жук Л.В.);  
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- Глобак Євгенію, вихованку гуртка «Об’єктив» ОЗО «Глибоцький ліцей» 

Глибоцької селищної ради (керівник – Балан Н.В.); 

- Кудрік Анастасію, ученицю 11 класу Байраківського ліцею  Герцаївської 

ТГ (керівник – Дорофтей Н.М.); 

- Василькова Костянтина,  учня 11 класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Рукшинської ТГ (керівник – Григоришена Л.І.); 

- Міхєєву Анісію, вихованку гуртка «Основи фенології» Чернівецького 

ОЦЕНТУМ (керівники: Хлус Л.М., Міхєєва А.В.); 

- Нестор Вікторію, Чебана Богдана, вихованців гуртка «Основи фенології» 

Чернівецького ОЦЕНТУМ (керівник – Хлус Л.М.) ; 

-  Ракочого Всеволода, вихованця гуртка «Екологічний Hand Made» 

Чернівецького ОЦЕНТУМ (керівник – Кузьмінська В.В.); 

- Лазарюк Богдану, ученицю 7 класу ОЗ Вікнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Вікнянської ТГ (керівник – Мещерякова Х.В.); 

- Якубовську Емілію, ученицю 11 класу ОЗ «Білоусівський ліцей» 

Сокирянської міської ради (керівник – Гафінчук А.С.). 

  

1.2. У секції «Тваринництво»:  

- Гафінчук Анастасію, ученицю 5 класу ОЗ «Білоусівський ліцей»  

Сокирянської ТГ (керівники: Дорофей М.С., Гафінчук А.С.); 

- Стец Амалію, ученицю 6-Б класу Чернівецької гімназії №11, вихованку 

гуртка «Екодрузі» КЗЧОЦЕНТУМ (керівники: Голубчик Т.В., Заслонкіна О.П.); 

- Якуб’яка Іллю, вихованця  секції «Індивідуальна робота еколого-

натуралістичного напряму з обдарованими дітьми очно-заочної біологічної школи» 

КЗ ЧОЦЕНТУМ, учня 7-Б класу Лужанського ОЗ І-ІІІ ступенів       ім. В. 

Орелецького Мамаївської ТГ (керівники: Хлус Л.М., Якуб’як  Г.В.); 

- Палій Вікторію, ученицю 5 класу Репужинецького ОЗЗСО Кадубовецької 

ТГ (керівник – Копчук О.П.); 

- Задорожного Вадима, учня 9 класу Рингацького НВК Новоселицької ТГ 

(керівник – Остафійчук О.В.); 

-  Белендюк Віталіну, ученицю 9-Б класу ОЗ «Горбівський ліцей» Острицької 

ТГ (керівник – Паскарел К.Є.). 

 

2. Кузьмінській В.В., методисту КЗ ЧОЦЕНТУМ: 

2.1. До 20.01. 2022 р. направити заявки та тези конкурсних робіт 

переможців до всеукраїнського оргкомітету для участі у фінальному етапі 

конкурсу. 

3.  Наказ  розмістити на інформаційному сайті закладу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-методичної роботи Черлінку Л. В. 

 

 

 

 

Директор        Людмила ГОЛОВЧЕНКО 

 

 


