
    
   УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 
«29» квітня 2022 р.                            Чернівці                                          № 104 

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім» 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 21.01.2022 № 20 «Про проведення обласного (ІІ) 

етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля - наш спільний дім», з метою 

активізації участі учнівської молоді в природоохоронній роботі та 

екологічному русі, формування екологічної культури учнівської молоді, 

виявлення і поширення нетрадиційних форм роботи з набуття знань і досвіду 

розв’язання екологічних проблем, упродовж 26-29 квітня 2022 року 

комунальним закладом «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» проведено ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (далі – Конкурс) за 

тематикою «Клімат змінюється. Твої дії».  

У заході взяло участь 5 колективів - переможців перших етапів 

Конкурсу у територіальних громадах. Конкурсанти надали на розгляд журі 

сценарії та відеозаписи конкурсних виступів, звіти про еколого-просвітницьку 

і природоохоронну діяльність. У наданих матеріалах учасники намагалися 

зосередити увагу журі на проблемах змін клімату на планеті. У  своїх виступах 

діти відобразили власне бачення безпечного довкілля в умовах глобальних 

екологічних проблем. 

Агітбригади «Гроно калинове» опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів «Романковецький ліцей імені академіка К.Ф. Поповича» 

Сокирянської ТГ, «Екошок» Рукшинського ліцею Рукшинської ТГ та 

«Спалах» Новодністровського опорного закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів «Новодністровська гімназія» Новодністровської ТГ 

продемонстрували високий виконавський рівень, чітко, лаконічно і цікаво 

презентували роботу свого колективу. 

Змістовним висвітленням даної екологічної проблеми, юннатівських 

здобутків відзначилися колективи агітбригад «Зелений патруль» 

 



Кадубовецького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Кадубовецької ТГ, «Сонцедар» Зарожанського ліцею Недобоївської ТГ. 

За активну роботу у формуванні екологічної культури учнівської молоді 

та пропаганду екологічних знань, на підставі рішення журі 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визнати переможцем ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім», нагородити дипломом Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної військової адміністрації за зайняте  І місце 

агітаційний колектив «Гроно калинове» опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів «Романковецький ліцей імені академіка К.Ф. Поповича» 

Сокирянської ТГ (керівники: Азімова Вікторія Степанівна, Лиса Ксенія 

Анатоліївна); 

2. Визнати призерами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Земля – наш спільний дім», нагородити дипломами Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної військової адміністрації:  

2.1. За зайняте  ІІ місце: 

- агітаційний колектив «Спалах» Новодністровського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Новодністровська гімназія» 

Новодністровської ТГ (керівники: Довбенко Наталія Іванівна, Гнатюк 

Світлана Миколаївна); 

- агітаційний колектив «Екошок» Рукшинського ліцею Рукшинської ТГ 

(керівники: Шевчук Тетяна Володимирівна, Тришмак Наталія Василівна); 

2.2. За зайняте  ІІІ місце: 

- агітаційний колектив «Зелений патруль» Кадубовецького опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кадубовецької ТГ (керівник - 

Олійнич Наталія Михайлівна); 

- агітаційний колектив «Сонцедар» Зарожанського ліцею Недобоївської 

ТГ (керівник - Руснак Ніна Василівна). 

3. КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» (Головченко Л.Ю.) направити конкурсні матеріали 

агітаційного колективу «Гроно калинове» опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів «Романковецький ліцей імені академіка К.Ф. 

Поповича» Сокирянської ТГ (керівники: Азімова Вікторія Степанівна, Лиса 

Ксенія Анатоліївна) до всеукраїнського оргкомітету для участі у фінальному 

етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля -  наш спільний дім». 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту - начальника  управління освіти та цифрової трансформації 

Гринюк О.І. 

 

Директор Департаменту                                     Оксана САКРІЄР 

 

 


