
№
Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

40  ьсибПІОігОфіЬ 2017 року м. Чернігів № М З

Про підсумки обласного 
етапу Всеукраїнської акції 
«День юного натураліста»

На виконання наказів М іністерства освіти і науки України від 27.12.2016 
№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними 
напрямами позаш кільної освіти) та Плану семінарі в-практикумів для 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік, 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
від 28.04.2017 № 172 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції 
«День юного натураліста», з метою популяризації кращого досвіду 
природоохоронної роботи з учнівською молоддю, підвищення ефективності 
навчально-дослідної роботи вихованців, учнів на навчально-дослідних 
земельних ділянках, задоволення потреб у професійному самовизначенні та 
творчій самореалізації, виявлення та підтримки учнівських ініціатив, 
направлених на розвиток шкільної демократії і самоврядування у вересні 2017 
року проведено обласний етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста».

На обласний етап акції подано роботи учнів закладів загальної середньої 
освіти та вихованців закладів позашкільної освіти Бобровицького, 
Куликівського, Ніжинського, Новгорода-Сіверського, Семенівського, 
Чернігівського районів, Корюківської, Носівської об’єднаних територіальних 
громад, міст Новгород-Сіверський і Чернігів.

Відповідно до рішення журі обласного етапу акції

НАКАЗУЮ :

1. Нагородити дипломами Управління освіти і науки 
облдержадміністрації переможців обласного етапу Всеукраїнської акції «День 
юного натураліста» за високий рівень виконання завдань акції:

- учнівський колектив Вороньківської ЗОШ  І-ІІІ ст. Бобровицької 
районної ради;
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- Примаченка Владислава, Малько Вікторію, Нехая М ихайла, Корнієнка 
Богдана, вихованців гуртка «Юні туристи - краєзнавці» Куликівського 
районного центру позаш кільної освіти;

- вихованців екологічної групи «Емигея» ГІеремозького навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» І-ІІІ ст. Н іжинської районної ради;

- учнівський колектив Грем ’яцької ЗОШ  І-ІІІ ст. Новгорода-Сіверської 
районної ради;

- учнівський колектив Смяцької ЗОШ  І-ІІІ ст. Новгорода-Сіверської 
районної ради;

- Сича Іллю, учня 7 класу Смяцької ЗОШ  І-ІІІ ст. Новгорода-Сіверської 
районної ради;

- вихованців гуртка «Ю ний еколог» Новгорода-Сіверського районного 
будинку дитячої та ю нацької творчості;

- Вітель Наталію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 
Новгорода-Сіверської міської ради;

- вихованців екологічних гуртків Центру дитячої та юнацької творчості 
Новгорода-Сіверської міської ради;

вихованців екологічного загону «Дивосвіт» Семенівської 
ЗОШ  І-ІІІ ст. №5 Семенівської районної ради;

- Овсієнко Вікторію, вихованку гуртка «Ю ний еколог» Ж авинської 
ЗОШ  І-ІІ ст. Чернігівської районної ради;

- вихованців гуртка «Юні друзі природи» Корюківської ЗОШ  І-ІІІ ст. №1 
Корюківської м іської ради;

- учнівський колектив Володьководівицької ЗОНІ І-ІІІ ст. Носівської 
міської ради;

- Гусєву Яну, ученицю II класу Володьководівицької ЗОНІ І-ІІІ ст. 
Носівської м іської ради;

- Ш курка Олександра, учня I I  класу Носівської ЗОШ  І-ІІІ ст. №1 
Носівської м іської ради;

- учнів 5-Б класу Носівської міської гімназії Носівської міської ради;
- учнівський колектив 7-х класів Чернігівської ЗОШ  І-ІІІ ст. №14 

Чернігівської міської ради;
- учнівський колектив Чернігівської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 28 Чернігівської 

міської ради;
вихованців гуртка «Екологічна бригада» Чернігівської 

ЗОШ  І-ІІІ ст. №35 Чернігівської міської ради.

2. Оголосити подяку начальника Управління освіти і науки 
облдержадміністрації учителям та керівникам творчих учнівських об’єднань за 
ефективну організацію участі учнівської молоді в обласному етапі 
Всеукраїнської акції «День юного натураліста»:

- Добрелі Ользі Броніславівні, учителю біології Вороньківської 
ЗОШ  І-ІІІ ст. Бобровицької районної ради;






