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Про проведення в 2019 році 

Проекту всеукраїнських масових 

екологічних заходів «Екосвіт-2019» 

 

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», листа Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді від 16.01.2006 № 6 «Щодо реалізації проекту 

всеукраїнських та міжнародних масових заходів «Екосвіт», плану роботи 

комунального закладу "Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді" на 2019 рік, з метою 

модернізації системи масової роботи та змісту екологічного виховання, 

створення творчого пізнавального простору 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити проведення у 2019 році Проекту всеукраїнських 

масових екологічних заходів «Екосвіт-2019», а саме: «Вчимося 

заповідувати», «Біощит», «До чистих джерел», «Птах року» відповідно до 

умов проведення. 

2. Підведення підсумків обласного (відбіркового) етапу 

всеукраїнських масових екологічних заходів «Екосвіт-2019» провести: 

- «Птах року» - 28.10.2019; 

- «До чистих джерел» - 11.10.2019; 

- «Вчимося заповідувати» - 30.10.2019; 

- «Біощит» - 01.11.2019. 



3. Склад журі обласного (відбіркового) етапу Проекту 

всеукраїнських масових екологічних заходів «Екосвіт-2019» затвердити 

окремим розпорядженням не пізніше як за тиждень до проведення заходу. 

4. Затвердити склад оргкомітету обласного (відбіркового) етапу 

всеукраїнських масових екологічних заходів «Екосвіт-2019», що додається. 

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

5.1. Довести до відома навчальних закладів області терміни та умови 

проведення обласного (відбіркового) етапу всеукраїнських масових 

екологічних заходів «Екосвіт-2019». 

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

роботу та конкурсні матеріали переможців обласного етапу направити у 

всеукраїнський оргкомітет. 

6. Завідувачам відділами, методистам забезпечити надання 

методичної допомоги учасникам всеукраїнських масових екологічних заходів 

«Екосвіт-2018» в підготовці і проведенні 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 обласного (відбіркового) етапу всеукраїнських  

масових екологічних заходів «Екосвіт-2019» 

 

 

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

комунального закладу "Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді". 

  

Члени оргкомітету: Кузьмінська В.В., методист комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді». 

 

Хлус Л.М., методист комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді». 

 

Задобрівська Л.О., завідувач відділом комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді».   


