
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

НАКАЗ 

«_15_»___04______2022_ р.          м. Чернівці               №_45_____ 

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «День зустрічі птахів» 

 

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, 

відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру від 

14.02.2022 р. № 41 «Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу «День зустрічі 

птахів», наказу комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» від 05.01.2022 № 9 «Про 

проведення у 2022 році обласних етапів всеукраїнських природоохоронних 

акцій» та листа від 17.02.2022 № 48 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Годівничка», Всеукраїнського конкурсу «День зустрічі птахів», 

обласного конкурсу «Пташиний друг», з метою привернення уваги учнівської 

молоді до проблем охорони птахів та їх природних біотопів, залучення учнів до 

активної природоохоронної роботи комунальний заклад «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» провів 

організаційну роботу по залученню педагогів, учнів та вихованців закладів 

освіти області до участі у зазначеному конкеурсі. 

Роботи конкурсантів оцінювались за номінаціями: «Майстер-клас: 

«Шпаківні і дуплянки своїми руками», «Агітаційна робота», «Найщедріша 

годівничка», «Найкращий організатор біологічних свят». 



Участь в акції взяли учні, вихованці та педагоги закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Великокучурівської, Острицької, 

Сокирянської територіальних громад Чернівецької області та міста Чернівці. 

За результатами проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«День зустрічі птахів», на підставі рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити грамотами комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

абсолютних переможців обласного заочного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«День зустрічі птахів»: 

 

1.1. В номінації «Майстер-клас: «Шпаківні і дуплянки своїми руками»: 

- Степанятова Дениса, вихованця ЦТДЮ Сокирянської міської ради. Керівник – 

Степанятова А.М. 

 

1.2. В номінації «Агітаційна робота»: 

- Патрашкану Артема, учня 6 класу філії Луковецька гімназія ОЗ Годинівський 

ліцей Острицької сільської ради. Керівник – Скалкеу Р.М. 

- Мороз Марію, ученицю 6-А класу, вихованку гуртка «Українські ремесла» 

Великокучурівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені В. Бузенка Великокучурівської 

сільської ради та Мороза Павла, учня 2-А класу, вихованця еколекторію 

«Природа – наш дім» Чернівецького ОЦЕНТУМ на базі Великокучурівського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені В. Бузенка Великокучурівської сільської ради. 

Керівники: Павловська Ю.Н., Ракочий В.К. 

- Гнат Євгенію, Кініщук Фіалку, Герман Єлизавету – учениць 5-В класу та 

Кіслінгер Лізу, Мінтенко Анну, Григорчук Ангеліну – учениць 5-Б класу 

Великокучурівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені В. Бузенка Великокучурівської 

сільської ради. Керівники: Павловська Ю.Н., Ракочий В.К. 

- Буряк Анну, Тащук Аліну, Карчу Ірину, Мороз Марію, Мороза Павла – учнів 

Великокучурівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені В. Бузенка Великокучурівської 

сільської ради. Керівники: Павловська Ю.Н., Ракочий В.К. 

- Кобелю Івана та Кобелю Софію – вихованців гуртка «Природа, творчість і 

фантазія» Чернівецького МЦЕНТУМ. Керівник – Кобеля О.В. 

- Злу Анну, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» ЦТДЮ Сокирянської 

міської ради, ученицю 8 класу. Керівник – Степанятова А.М. 

- Нестор Олександру, Нестор Вікторію та Нестор Владиславу – вихованок 

гуртка «Основи фенології» Чернівецького ОЦЕНТУМ. Керівник – Хлус Л.М. 

 



1.3.  В номінації «Найщедріша годівничка»: 

- Ракочого Вітязьслава, вихованця секції «Індивідуальна робота еколого-

натуралістичного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ та Ракочого 

Всеволода, вихованця гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького 

ОЦЕНТУМ. Керівники: Хлус Л.М., Кузьмінська В.В. 

 

1.4. В номінації «Найкращий організатор біологічних свят»: 

- Кузьмінську Валентину Василівну – методиста, керівника гуртків 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» та Хлус Ларису Миколаївну – методиста, 

керівника гуртків комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

 

2. Нагородити грамотами комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» переможців 

обласного заочного етапу Всеукраїнського конкурсу «День зустрічі птахів» за 

зайняте І місце: 

 

2.1. В номінації «Майстер-клас: «Шпаківні і дуплянки своїми руками»: 

- Манчуленко Наталію, вихованку гуртка «Юні флористи» Чернівецького 

МЦЕНТУМ. Керівник – Гоюк О.М. 

- Гирбу Олександру, вихованку гуртка «Основи фенології» Чернівецького 

ОЦЕНТУМ. Керівник – Хлус Л.М. 

 

2.2. В номінації «Агітаційна робота»: 

- Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Чернівецького ОЦЕНТУМ на базі 

Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25, учнів 1 класу. Керівник – Галицька О.В. 

- вихованців гуртка «Екосвіт» Чернівецького ОЦЕНТУМ, учнів 6-А класу 

Чернівецького ліцею № 14. Керівники: Чебан Т.Н., Кураєва Т.В. 

 

2.3. В номінації «Найкращий організатор біологічних свят»: 

- Салагор Оксану Геннадіївну, керівника гуртка «Екологічний календар» 

Чернівецького МЦЕНТУМ. 

 

3. Нагородити грамотами комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» призерів 

обласного заочного етапу Всеукраїнського конкурсу «День зустрічі птахів» за 

зайняте ІІ місце: 

 

 



3.1. В номінації «Найкращий організатор біологічних свят»: 

- Скалкеу Роміну Михайлівну, вчителя основ здоров’я філії Луковецька 

гімназія ОЗ Годинівський ліцей Острицької сільської ради;  

- Харик Оксану Михайлівну, керівника гуртків Чернівецького МЦЕНТУМ. 

 

4. Нагородити грамотами комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» призерів 

обласного заочного етапу Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» за 

зайняте ІІІ місце: 

 

4.1. В номінації «Агітаційна робота»: 

- Семенюк Валерію, вихованку гуртка «Природа, творчість і фантазія» 

Чернівецького МЦЕНТУМ. Керівник – Салагор О.Г. 

 

4.2. В номінації «Найщедріша годівничка»: 

- Піхотову Діану та Михайлюк Тетяну – вихованок гуртка «Юні охоронці 

природи» Чернівецького МЦЕНТУМ. Керівник – Гоюк О.М. 

 

5. Роботи абсолютних переможців направити до всеукраїнського 

оргкомітету для участі у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу «День 

зустрічі птахів» до 20.04.2022 р. 

6. Наказ розмістити на інформаційному сайті комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді». 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Чебан Т.Н. 

 

 

 

Директор       Людмила ГОЛОВЧЕНКО 

 

 

З наказом ознайомлена     Тетяна ЧЕБАН 

 


