
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

_______________________________________________ 

Н А К А З 
м. Чернівці 

04.01.2019                    № 12 

 

 

Про проведення у 2019 році 

щорічних заочних конкурсів 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 

№ 1292 «Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2019 рік», 

плану роботи комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді" на 2019 рік, з метою активізації 

учнівської практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на охорону і 

поліпшення стану навколишнього середовища та раціональне використання 

природних ресурсів краю 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести організаційну роботу по залученню учнівської молоді до 

участі в 2019 році у щорічних всеукраїнських та міжнародних заочних 

конкурсах, а саме: «Ліси для нащадків», «Юний селекціонер», «Досягнень 

юних зоологів-тваринників», «Навчально-дослідних земельних ділянок», 

«Зоологічна галерея», «День юного натураліста», «Галерея кімнатних рослин», 

«ХІ Міжнародний екологічний конкурс», «Енергія і середовище», дитячо-

юнацькій еколого-патріотичній грі «Паросток» відповідно до умов проведення. 

2. Підведення підсумків обласних (відбіркових) етапів щорічних 

міжнародних та всеукраїнських заочних конкурсів провести: 

- «Ліси для нащадків» - 27.09.2019; 

- «Юний селекціонер» - 20.11.2019; 

- «Досягнень юних зоологів-тваринників» - 16.01.2019; 

- «Навчально-дослідних земельних ділянок» - 24.10.2019; 

- «День юного натураліста» - 27.09.2019; 

- «Галерея кімнатних рослин» - 25.10.2019; 

- Дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток» - 28.10.2019; 



- «Енергія і середовище» - 31.12.2019; 

- «Міжнародний екологічний конкурс» - 31.01.2019; 

- «Зоологічна галерея» - 04.04.2019. 

3. Склад журі обласних (відбіркових) етапів щорічних міжнародних та 

всеукраїнських заочних конкурсів затвердити окремим розпорядженням не 

пізніше як за тиждень до проведення заходу. 

4. Затвердити склад оргкомітету обласних (відбіркових) етапів 

щорічних заочних конкурсів, що додається. 

5. Заступнику директора з виховної роботи Чебан Т.Н.: 

5.1. Довести до відома навчальних закладів області терміни та умови 

проведення обласних (відбіркових) етапів щорічних заочних конкурсів. 

5.2. До термінів, вказаних в умовах проведення, звіт про проведену 

роботу та конкурсні матеріали переможців обласних етапів направити у 

всеукраїнський оргкомітет. 

6. Завідувачам відділами, методистам забезпечити надання 

методичної допомоги учасникам щорічних всеукраїнських заочних конкурсів в 

підготовці і проведені заходів. 

7. Наказ та умови проведення заходів розмістити на інформаційному 

сайті комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор         Л.Ю. Головченко 

 

З наказом ознайомлена       Т.Н. Чебан 

 

 



    

Затверджено  

наказ КЗ ЧОЦЕНТУМ 

_____________  № ___ 

 

 

 

Склад 

оргкомітету заочних обласних (відбіркових) етапів щорічних  

всеукраїнських заочних конкурсів 
 

Голова оргкомітету: Чебан Т.Н., заступник директора з виховної роботи 

комунального закладу "Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді". 

 

Члени оргкомітету: Задобрівська Л.О., завідувач відділом комунального 

закладу "Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді". 

 

  Кузьмінська В.В., методист комунального закладу 

"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді". 

   

  Головченко В.В., зав. відділом комунального закладу 

"Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді". 
 


