
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»  

 

НАКАЗ 

 
« 31 » 03.2022р                                м. Чернівці               №  43 

 

Про підсумки проведення 

Міжнародного  екологічного конкурсу 

«Образ природи» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України 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 закладів позашкільної освіти на 

2022 рік», плану роботи комунального закладу "Чернівецький обласний 

центр еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді" на 2022 рік та 

наказу комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» від 05.01.2022 №11 «Про 

проведення у 2022 році щорічних заочних конкурсів», відповідно до листа 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 

21.01.2022 № 12 «Щодо проведення Міжнародного екологічного конкурсу» з 

метою розвитку екологічної культури та мислення у дітей, Чернівецький 

обласний  центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді провів 

організаційну роботу по залученню вихованців та учнів закладів освіти 

області до участі у Міжнародному екологічному конкурсі. 

На обласний етап Міжнародного екологічного конкурсу «Образ 

природи» було представлено 17 робіт учнів закладів загальної середньої, 

позашкільної освіти Чернівецького, Дністровського районів Чернівецької 

області та міста Чернівці. 

Подані на виставку роботи учнів та вихованців вирізняються творчим 

підходом, оригінальністю, креативністю, якістю оформлення, цікавим 

викладенням власних поглядів. 

За підсумками та оцінкою журі обласного етапу Міжнародного 

екологічного конкурсу «Образ природи»: 

 

НАКАЗУЮ: 

 



1. Визнати абсолютними переможцями та нагородити дипломами 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого- 

натуралістичної творчості учнівської молоді» учасників обласного етапу 

Міжнародного екологічного конкурсу «Образ природи»: 

      1.1 В номінації «Якби не було природи, то поети її вигадали би»: 

  - Ткача Івана, учня 3 класу Суховерхівського ЗЗСО I-II ступенів 

Чернівецького району Чернівецької області (керівник – Муцак Г.М.)  

1.2. В номінації «Природа очима дітей»: 

  - Пілат Нінель, ученицю 4-а класу Кіцманського ЗЗСО I-III ступенів 

Чернівецького району Чернівецької області (керівник – Шаргут О.І.) 

- Божанську Амелі, ученицю 3-а класу ЗНЗ №20 м. Чернівці (керівник – 

Шаргут О.І.) 

1.3. В номінації «Екологічна сумка з мотивами природи»: 

- Нестор Владиславу, вихованку гуртка «Основи фенології» КЗ 

ЧОЦЕНТУМ м. Чернівці (керівник –Хлус Л.М.) 

- Рокітянську Владиславу, ученицю Веренчанського ОЗЗСО I-III 

ступенів ім. І.Вільде Чернівецького району Чернівецької області (керівник – 

Олієвська Т.М.) 

2. Роботи абсолютних переможців направити до всеукраїнського 

оргкомітету для участі у національному етапі Міжнародного екологічного 

конкурсу «Образ природи». 

3. Визначити переможцями та нагородити дипломами І ступеня 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого- 

натуралістичної творчості учнівської молоді» учасників обласного етапу  

Міжнародного екологічного конкурсу «Образ природи»: 

3.1. В номінації «Якби не було природи, то поети її вигадали би»: 

- Кушнір Віталіну, ученицю 1 класу Баламутівського ЗЗСО 

Чернівецького району Чернівецької області (керівник – Дронь Л.) 

- Лучик Вероніку, ученицю 1 класу Баламутівського ЗЗСО 

Чернівецького району Чернівецької області (керівник – Дронь Л.) 

3.2. В номінації «Природа очима дітей» 

- Костинюк Олександру, ученицю 3 класу Суховерхівського ЗЗСО I-II 

ступенів Чернівецького району Чернівецької області (керівник – Муцак Г.М.) 

- Волоцьку Анну, ученицю 3 класу, вихованку гуртка «Юні квітникарі» 

КЗ ЧОЦЕНТУМ м. Чернівці (керівник – Маруніч Л.А.) 

- Гунчака Максима, учня Киселівського ОЗЗСО I-III ступенів 

Веренчанської ТГ Чернівецького району Чернівецької області (керівник – 

Федоряк О.І.) 

- Степанятова Дениса, учня 2 класу ЦТДЮ Сокирянської міської ради 

Дністровського району Чернівецької області (керівник – Степанятова А.М.) 

- Заслонкіна Романа, учня 2 класу Чернівецького ліцею №11 

«Престиж», вихованця гуртка «Екологічний Hand Made» КЗ ЧОЦЕНТУМ м. 

Чернівці (керівник – Кузьмінська В.В.) 

3.3. В номінації «Екологічна сумка з мотивами природи» 



- Дідик Яну, ученицю Киселівського ОЗЗСО I-III ступенів 

Веренчанської ТГ Чернівецького району Чернівецької області (керівник – 

Дідик В.) 

- Ракочий Варвару, ученицю 1-А класу Великокочурівського ЗЗСО 

імені В. Бузенка Чернівецького району Чернівецької області (керівник – 

Павловська Ю.Н.) 

- Олексюк Єлизавету, ученицю 3 класу Суховерхівського ЗЗСО I-II 

ступенів Кіцманської ТГ Чернівецького району Чернівецької області 

(керівник – Баєтул Т.В.) 

4. Наказ розмістити на інформаційному сайті комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді». 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Чебан Т.Н., 

заступника директора з виховної роботи.  

  

 

Директор                                                                        Людмила ГОЛОВЧЕНКО 

 

З наказом ознайомлена:      Тетяна ЧЕБАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


