
    
   УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 
«28» квітня               2022 р.           Чернівці                                                № 103 

 

 

Про підсумки проведення обласного 

конкурсу експериментально-

дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 
 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 14.02.2022 № 53 «Про проведення обласного 

конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний 

дослідник»», з метою залучення учнів віком від 9 до 11 років до науково-

дослідницької діяльності в галузі природознавства, виявлення і всебічної 

підтримки творчо обдарованих дітей, сприяння модернізації змісту науково-

дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної діяльності, 

комунальним закладом «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 28 квітня 2022 року проведено 

обласний конкурс експериментально-дослідницьких робіт з природознавства 

«Юний дослідник» (далі – Конкурс). 

Роботи конкурсантів представлено у 5 номінаціях: «Я і природа», 

«Рослини навколо нас», «Тваринний світ», «Охорона здоров’я» та 

«Народознавство. Краєзнавство». Понад 60 учнів закладів освіти  області 

віком 9-11 років взяли участь у Конкурсі. Найбільш змістовними виявились 

онлайн виступи учасників із Чернівецької, Сокирянської, Топорівської, 

Недобоївської територіальних громад та КЗ ЧОЦЕНТУМ. 

Журі відзначило достатній рівень підготовки конкурсних матеріалів та 

виконання дослідницьких і практичних робіт, творчий підхід, оригінальність, 

актуальність порушених проблем, цікаве викладення власних поглядів 

учасників. Результати досліджень учнів проілюстровані фотоматеріалами, 

малюнками, творчими доробками тощо.  

 



За результатами проведення обласного конкурсу експериментально-

дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник», на підставі 

висновків журі 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами І ступеня Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної військової адміністрації за зайняте І місце в обласному 

конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний 

дослідник»: 

1.1. В номінації «Я і природа»: 

- Гафінчук Анастасію, ученицю 5 класу опорного закладу 

«Білоусівський ліцей» Сокирянської територіальної громади Дністровського 

району (керівник - Дорофей М.С.); 

- Бойкову Анну, ученицю 4 класу Чернівецької ЗОШ №8 (керівник - 

Влад Л.М.); 

1.2. В номінації «Рослини навколо нас»: 

- Головченка Захара, вихованця гуртка «Екологічний hand madе» 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» (керівник - Кузьмінська В.В.); 

- Петрюк Валерію, ученицю 6 класу Вітрянської гімназії-філії опорного 

закладу «Михалківський ліцей»  Сокирянської територіальної громади 

Дністровського району (керівник - Герасимчук М.Г.); 

1.3. В номінації «Тваринний світ»: 

- Павлінчука Степана, учня 5-Б класу Топорівського ліцею Топорівської 

сільської ради Чернівецького району (керівники: Вітвіцька І.С., Ілащук І.В.); 

- Окорокову Катерину, вихованку Чернівецького міського ЦЕНТУМ, 

ученицю 4 класу Чернівецької ЗОШ №16 (керівники: Кобеля О.В.,      

Кіслінгер О.Г.); 

1.4. В номінації «Народознавство. Краєзнавство»: 

-  Олійник Аріану, ученицю 4 класу опорного закладу «Шебутинецький 

ліцей» Сокирянської територіальної громади Дністровського району 

(керівники: Галак О.В., Полонка Н.М.); 

1.5. В номінації «Охорона здоровʼя»: 

- Григорчук Анастасію, вихованку Чернівецького міського ЦЕНТУМ, 

ученицю 5 класу Чернівецької ЗОШ №16 (керівник - Герасімова Н.М.); 

- Шевчук Алісу, ученицю Чернівецької гімназії №6 «Берегиня» 

(керівник - Фіголь Л.А.). 

2. Нагородити дипломами ІІ ступеня Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної військової адміністрації за зайняте ІІ місце в обласному 

конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний 

дослідник»: 

2.1. В номінації «Я і природа»: 



- Бабич Катерину, ученицю 4-В класу опорного закладу освіти  

Колінковецький ліцей Топорівської територіальної громади Чернівецького 

району (керівник - Гайдамащук М.І.); 

- Краснова Івана, вихованця гуртків Чернівецького міського ЦЕНТУМ, 

учня 5 класу Чернівецького ліцею №16 ім. Ю. Федьковича (керівники:    

Салагор О.Г.,Стойка Т.В.); 

2.2. В номінації «Рослини навколо нас»: 

- Максимчук Ксєнію, ученицю 5 класу Долинянського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Недобоївської сільської ради Дністровського 

району (керівник - Соколик А.В.); 

- Беркещука Михайла, учня 4 класу Чернівецького ліцею №17 «Успіх» 

(керівник - Чорна І.О.); 

2.3. В номінації «Охорона здоровʼя»: 

- Горченко Даніелу, ученицю 5-А класу опорного закладу освіти  

Колінковецький ліцей Топорівської сільської ради (керівник - Василова А.М.); 

- Рудь Назарія, вихованця гуртків Чернівецького міського ЦЕНТУМ, 

учня 5 класу ЗОШ №31 (керівники: Катан Н.В., Войтович М.І.); 

2.4. В номінації «Народознавство. Краєзнавство»: 

- Мацу Марію,  вихованку гуртків Чернівецького міського ЦЕНТУМ, 

ученицю 4 класу Чернівецької ЗОШ №31 (керівник- Коваль Я. І.); 

- Цинту Анастасію, ученицю 5 класу Чернівецької ЗОШ №3 (керівник - 

Рудніцька Н. В.);. 

3. Нагородити дипломами ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної військової адміністрації за зайняте ІІІ місце в 

обласному конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з природознавства 

«Юний дослідник»: 

3.1. В номінації «Рослини навколо нас»: 

- Двірничук Аліну, ученицю 6-Б класу Топорівського ліцею Топорівської 

сільської ради Чернівецького району (керівник - Карпо М.І.); 

3.2. В номінації «Охорона здоровʼя»: 

- Калабалик Аріанну, ученицю 6 класу Сокирянського ліцею 

Сокирянської територіальної громади Дністровського району (керівник -  

Бабін Я.В.); 

- Парандюк Анастасію, ученицю 4-В класу опорного закладу освіти 

Колінковецький ліцей Топорівської сільської ради» (керівник -           

Парандюк С. Д.); 

3.3. В номінації «Народознавство. Краєзнавство»: 

- Женерет Соломію, ученицю 3-В класу опорного закладу освіти 

Колінковецький ліцей Топорівської сільської ради Чернівецького району 

(керівник - Ілащук Т.П.). 

4. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

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

заявки, тези конкурсних робіт переможців у всеукраїнський оргкомітет для 

участі у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу експериментально-

дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник». 



5. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної військової 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 

 


