
ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГУМАНIТАРНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

Н А К А З
04 серпня 2022 р.                            м. Одеса                                       №  89/ОД

Про підсумки обласної літньої
екологічної віртуальної експедиції
«Знайомтеся – Одещина!»

Відповідно до листа Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання від 01.06.2022 р. №  05-04/147 «Про участь
в обласній літній екологічній віртуальній експедиції «Знайомтеся –
Одещина!»»,  з 10 до 30 червня 2022 року відбулася обласна літня екологічна
віртуальна експедиція «Знайомтеся – Одещина!» (далі - Експедіція).

В ході Експедиції на сторінках соціальної мережі Фейсбук було
опубліковано 29 інформаційних постів, які висвітлювали практичні
екологічні дії школярів по збереженню стану довкілля, благоустрою парків,
берегів  річок, роботу екологічних бригад, науково-дослідницьку та
пошукову роботу школярів закладів освіти та вихованців еколого-
натуралістичних гуртків області.

У заході взяли участь педагоги, керівники гуртків, учні та батьківська
громада 17 закладів освіти м. Одеса та районів області. Всього у заході взяло
участь 183  особи.

За рішенням організаційного комітету та рейтингу переглядів у
соціальної мережі

НАКАЗУЮ:

1. Визначити роботи переможців обласної літньої екологічної
віртуальної експедиції «Знайомтеся – Одещина!» дипломами  Одеського
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання:

Диплом І ступеня
- роботу «Водні об’єкти Одещини», автори екологічної агітбригади «Еко-хіт»
Демидівського ліцею Березівської міської ради Березівського району,
керівник – педагог-організатор Петрова Олександра Петрівна);
- інформаційний матеріал «Пейзажі Тилігулу», автори Могила Єлизавета,
Возняк Діана, Хлівна Катерина учениці 9 класу Калинівської гімназії
Визирської сільської ради Одеського району (керівник – учитель біології
Алексеєнко Людмила Іванівна);



- інформаційний матеріал «Моніторинг природно-заповідного фонду
Одеського регіону», автори  Жунько Єлизавета, Жунько Олександр,
вихованці гуртка «Біологія тварин з основами ветеринарної медицини»
еколого-натуралістичного підрозділу Одеського обласного центру
позашкільної освіти та виховання (керівник - Коренєва Жанна Борисівна);

Диплом ІІ ступеня
- роботу «Куяльник. Краєвиди. Рослинність», автори Мокра Кіра, учениця 10
класу, Годулян Аліна, учениця 10 класу, Магдич Анна, учениця 10 класу,
Левенець Віра, учениця 8 класу Одеської загальноосвітньої школи № 48
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеського району (керівник – заступник
директора з навчально-виховної роботи, учитель біології Тарас Віктор
Семенович);
- інформаційний матеріал «Kent bat box», автори Ревтюк Владислава,
учениця 9 класу, Ревтюк Нікіта, учень 7 класу  Фонтанського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія»
Фонтанської сільської ради Одеського району (керівник – вчитель біології та
хімії Осташевська Марина Сергіївна);
- інформаційний матеріал «Лікарські рослини Одещини», автори члени
гуртка «Лікарські рослини» Опорного закладу Надрічненський навчально-
виховний заклад Бородінської селищної ради Болградського району
(керівник гуртка – Коваленко Ніна Федорівна);

Диплом ІІІ ступеня
- відеофільм «Дельта Дністра», колектив авторів: Георгіца Олександра,
учениця 11 класу, Лейко Даніель, учень 9 класу, учні Маяківського
навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Маяківської сільської ради
Одеського району;
- колективний проєкт «Наш сад перемоги»,  творчий колектив учнів
та батьків 7-Б класу Фонтанського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» Фонтанської сільської ради
Одеського району (керівник – вчитель біології та хімії Осташевська Марина
Сергіївна);
- роботу «Визначення якості поверхневих вод на території села Вільне»
учасники екологічної групи «Буджак» під керівництвом Чербаджи Ірини,
учениці 11 класу Вільненського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Тарутинської селищної ради Болградського району (керівник  - учитель
географії Стойкова Марина Михайлівна);
- роботу «Водні об’єкти Подільщини», творчий колектив гуртківців та
педагогів Центру дитячої та юнацької творчості Подільської міської ради
Подільського району (керівники гуртків – Захарченко Олену Валеріївну,
Бєлова Віта Аркадіївна);
- відео сюжет «Похід до Одеського зоопарку», автори – творчий колектив
гуртка "Біологія тварин з основами ветеринарної медицини" еколого-
натуралістичного підрозділу Одеського обласного гуманітарного центру



позашкільної освіти та виховання (керівник гуртка – Коренєва Жанна
Борисівна).

2. Нагородити грамотами  Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання за активну участь в обласній літній
екологічній віртуальній експедиції «Знайомтеся – Одещина!»:
- роботу «Екологічна експедиція до Олексадрівського ставка», автори
Васьків Олексій, Васьків Олександр, Царук Катерина, Царук Серафима,
вихованці гуртка «Юні охоронці природи» Центру позашкільної освіти
Чорноморської міської ради Одеського району (керівник гуртка – Царук
Лариса Олегівна);
- роботу «Участь у Всеукраїнській акції з благоустрою «За чисте довкілля»,
творчий колектив учнів та педагогів Долинського закладу загальної середньої
освіти Ренійської міської ради Ізмаїльського району (керівник, заступник
директора з виховної роботи – Куку Олена Маринівна);
- роботу «Трояндовий БУМ на шкільному подвір’ї Фонтанського навчально-
виховного комплексу», творчий колектив педагогів Фонтанського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія»
Фонтанської сільської ради Одеського району (керівник – вчитель біології та
хімії Осташевська Марина Сергіївна);
- роботу «Водні об’єкти Одещини», автори Ольшанська Вероника,
Мураховська Анна, Федорова Злата, учні 9 класу Опорного закладу освіти
Першетравневий ліцей Визирської сільської ради Одеського району
(керівники – соціальний педагог Кравченко Оксана Станіславівна, учитель
біології – Кулинич Вікторія Валеріївна);
- інформаційний матеріал «Квітуча Березівщина», автор творчий колектив
гуртка «Юні квітникарі» Комунального закладу «Березівський міський центр
дитячої та юнацької творчості» Березівської міської ради Березівського
району (керівник гуртка – Урсатій Наталія Михайлівна);
- інформаційний матеріал «Диво, яке поряд – Тилігульський лиман» автор
творчий колектив гуртка «Юні квітникарі» Комунального закладу
«Березівський міський центр дитячої та юнацької творчості» Березівської
міської ради Березівського району (керівник гуртка – Урсатій Наталія
Михайлівна);
- інформаційний матеріал «І знову експедиція – квітує різнотрав’я», автори
Недєва Дарина, Вежновець Тетяна, Кулаксиз Віолета, Кулаксиз Анна, Дімов
Вадим, Олійник Валерія, Сиртмач Анастасія, учні 8 класу Виноградівського
закладу загальної середньої освіти ім. О.О. Банева Болградської міської ради
(керівник – учитель біології та географії Радєва Наталя Миколаївна);
- інформаційний матеріал «Дослідження особливості будови місцевих
екосистем Придунав’я», автори творчий колектив учнів 10 класу Ренійського
закладу загальної середньої освіти № 4 Ренійської міської ради Ізмаїльського
району (керівник  - учитель біології, екології Бодруг Тетяна Яковлівна);
- інформаційний матеріал колективу авторів Гуд Арсен, учень 10 класу,
Корнієнко Ельвіра, учениця 7 класу, Тимофєєва Софія, учениця 11 класу,
Бабенко Аліна, учениця 11 класу, Чуканова Валерія, учениця 11 класу
Опорного закладу освіти Шевченківський заклад загальної середньої освіти



№ 2 Кілійської міської ради Ізмаїльського району (керівники – учитель
образотворчого мистецтва Богданенко Наталія Іванівна, педагог-організатор
Решетник Галина Дмитрівна);
- відео сюжет «Цікава прогулянка до Бабічева ставка», автори Березіна Анна
учениця 10 класу, Бондаренко Мирослава, учениця 7 класу,  Демченко Діана,
учениця 5 класу, Одеської спеціалізованої школи №111 Одеської міської
ради Одеського району (керівник –  учитель Ломаченко Наталія Олексіївна).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчально-виховної роботи Галюткіну В.В.

Директор                              Дмитро МАКОСІЙ


