УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 06.01.2017р.

м. Івано-Франківськ

№ 15

Про підсумки проведення обласного етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
еколого-патріотичної гри «Паросток»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 31.08.2016 року № 428 «Про проведення обласного
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток» у
листопаді 2016 року відбувся обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
еколого-патріотичної гри «Паросток» (далі – Гра).
Всього на обласний етап Гри надійшло 23 роботи учнівських та
педагогічних колективів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з
Богородчанського (4 роботи), Галицького (2 роботи), Долинського (2 роботи),
Калуського (2 роботи), Надвірнянського (2 роботи), Рогатинського (1 робота),
Снятинського (1 робота), Тисменицького (2 роботи) районів, міст ІваноФранківська (5 робіт), Бурштина (1 робота), Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (1 робота).
Не організовано районні (міські, ОТГ) етапи Гри у Верховинському,
Городенківському,
Коломийському,
Косівському,
Рожнятівському,
Тисменицькому, Тлумацькому районах, містах Болехові, Коломиї, Яремчі,
Верхнянській, Старобогородчанській, Печеніжинській ОТГ.
Не взяли участі у обласному етапі Гри педагоги та школярі
Верховинського,
Городенківського,
Коломийського,
Косівського,
Рожнятівського, Тлумацького районів, міст Болехова, Калуша, Коломиї,
Яремча, Верхнянської, Старобогородчанської, Печеніжинської ОТГ.
За результатами підведення підсумків журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації педагогів загальноосвітніх шкіл та
позашкільних навчальних закладів за організацію та проведення заходів очного
етапу Гри (додаток 1).
2. Директору Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної адміністрації
Гудзик Т.В.:

2.1. Нагородити грамотами учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців
позашкільних навчальних закладів за активну участь у Грі (додаток 2);
2.2. Скерувати кращі роботи Гри для участі у Всеукраїнському етапі до
м. Києва в Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
2.3. Надіслати керівникам місцевих органів управління освітою аналітичну
довідку про проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
еколого-патріотичної гри «Паросток» (додаток 3).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою Верховинської
(Гуцуляк
В.В.), Городенківської (Заліщук М.М.), Коломийської
(Мартинюк І.П.), Косівської (Козьменчук В.Я.), Рожнятівської (Стоцький Р.Р.),
Тисменицької
(Шарабуряк
С.І.),
Тлумацької
(Пеник
В.М.)
райдержадміністрацій, Болехівської (Сайко І.І.), Коломийської (Бордун Л.Б.),
Яремчанської (Онутчак І.В.) міських державних адміністрацій, Верхнянської
(Климишин І.І.), Старобогородчанської (Різник О.Я.), Печеніжинської
(Яворський М.Т.) ОТГ до 20 січня 2017 року на електронну адресу
if_odencum@ukr.net (Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді) надіслати письмові пояснення про невиконання п. 3.1.
та п. 3.2. наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 31.08.2016 року № 428 «Про проведення обласного
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток».
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор департаменту

Кімакович В.Є.

Додаток 1
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №15

Список
педагогів загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів,
нагороджених грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації за організацію та проведення заходів
очного етапу гри «Паросток»
1. Дяченко Віра Анатоліївна – вчитель біології Солотвинського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа-ліцей» Богородчанської районної
ради;
2. Фрик Володимир Степанович – вчитель з предмету «Захисник Вітчизни»
Дорогівської ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької районної ради;
3. Кухарчик Ольга Богданівна – педагог-організатор Витвицької ЗОШ І-ІІІ
ст. Долинської районної ради;
4. Кузнєцов Роман Ігорович – керівник гуртка «Лікарські рослини»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради;
5. Пилипів Наталія Іванівна – керівник гуртка «Пластове юнацтво» при
Рогатинській гімназії ім. Володимира Великого Рогатинської районної ради;
6. Николайчук Інна Ярославівна – керівник гуртка «Флористика»
Снятинської районної станції юних натуралістів Снятинської районної ради;
7. Гавадзин Марія Михайлівна – заступник директора з виховної роботи,
вчитель біології Старокривотульської ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької районної
ради;
8. Сендецька
Анна Михайлівна – вчитель біології
Тисменицької
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів
Тисменицької районної ради;
9. Мицко Лариса Ярославівна, вчитель біології Івано-Франківської ЗОШ
І-ІІІ ст. № 28 Івано-Франківської міської ради.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №15
Список
учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних закладів,
нагороджених грамотами Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
за активну участь у грі «Паросток»
1. Журавська Тамара – учениця 5-А класу, Семакович Вероніка – учениця
5-Б класу, Рибчинська Софія – учениця 6-А класу, Михайлишин Юлія –
учениця 6-Б класу Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Богородчанської районної
ради (педагог-організатор Цахнів Ірина Михайлівна, заступник директора з
виховної роботи Малеш Тетяна Василівна);
2. Гоцуляк Богдана, Щербяк Вікторія – учениці 6 класу, вихованці гуртка
«Юні охоронці природи» Старунського НВК Богородчанської районної ради
(вчитель біології, керівник гуртка – Григорук Галина Миколаївна);
3. Учнівський колектив 6-10 класів Солотвинського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа-ліцей» (вчитель біології Дяченко Віра
Анатоліївна);
4. Учнівський колектив 11 класу Дорогівської ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької
районної ради (вчитель з предмету «Захисник Вітчизни» Фрик Володимир
Степанович);
5. Учнівський колектив 11 класу Витвицької ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської
районної ради (педагог-організатор Кухарчик Ольга Богданівна);
6. Вихованці гуртка «Лікарські рослини» Надвірнянського районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Надвірнянської
районної ради (керівник гуртка Кузнєцов Роман Ігорович);
7. Команда «Ластівка» Рогатинської гімназії імені Володимира Великого
Рогатинської районної ради (керівник гуртка «Пластове юнацтво» Пилипів
Наталія Іванівна);
8. Учні 6-А та 6-Б класів Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Бурштинської
міської ради;
9. Учні 6-Г класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Івано-Франківської
міської ради.

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №15
Аналітична довідка про проведення обласного етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної
гри «Паросток»
Місцевими органами управління освітою було зорганізовано на участь у
районному (міському) етапі заходу учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців
позашкільних навчальних
закладів з Богородчанського, Галицького,
Долинського, Калуського, Надвірнянського, Рогатинського, Снятинського,
Тисменицького, Тлумацького районів, міст Івано-Франківська, Болехова,
Калуша. В усіх них були проведені районні (міські) етапи та подані аналітичні
довідки. Всього районними (міськими) оргкомітетами було скеровано для
участі у обласному етапі Гри 22 роботи.
У 2016 році гра «Паросток» в нашій області проводилася вперше.
Метою проведення гри «Паросток» передбачається: виховання
громадянина-патріота України відповідального за свою Вітчизну та природу як
національне багатство, основу життя на землі; розширення знань про природу
свого краю; виховання основ екологічного мислення, екологічної культури;
виховання бережливого і шанобливого ставлення до традицій українського
народу.
У вище згаданих районах (містах) до програми проведення гри
«Паросток» були включені наступні модулі: формування життєво-важливих
вмінь та навичок (орієнтування на місцевості за компасом, за сонцем та
годинником, за місцевими предметами у лісі, в степу, в населеному пункті, за
поведінкою тварин та птахів); метеорологічні спостереження за природою;
патріотичні складові; екологія (природа рідної землі).
Слід відзначити активність у Грі вихованців Богородчанських БДЮТ та
РЦЕНТУМ, учнів Гутівського, Старунського, Солотвинського НВК,
Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Марківської ЗОШ І-ІІІ ст., Кривецької ЗОШ
І-ІІ ст. Богородчанської районної ради. Разом з тим, в окремих школах району
еколого-патріотична робота учнівських колективів в рамках заходу ведеться
пасивно, з мінімальним залученням учнівської молоді до її проведення. За
поданими даними у Грі взяли участь 1300 учасників з 8 навчальних закладів
району (к-ть шкіл у районі 26). На обласний етап було подано 4 роботи
переможців.
Загальноосвітні школи та позашкільні навчальні заклади Надвірнянщини
проявили пасивність у представлені узагальнених матеріалів Всеукраїнської
гри «Паросток», так з 43 шкіл району (13643 учні) жодна не взяла участі.
Однак, в кожному навчальному закладі проводяться різноманітні заходи
національно-патріотичного спрямування, конкурси з орієнтування на
місцевості, екологічні ігри, екскурсії тощо. На обласний конкурс представили 2
роботи керівників гуртків Надвірнянського РЕНЦ. Розроблено ряд заходів в

рамках гри «Паросток», а саме: заняття «Україна – єдина країна», духовноестетичну гру «Чарівна природа», екскурсії, гру-квест «Північний скарб»,
виховний захід «Природа – наш друг!».
Високу активність у заході проявили школярі Рогатинщини. У районному
етапі Гри взяли участь 40 шкіл району (2000 учасників) з 43 загальноосвітніх
шкіл Рогатинської районної ради. Заслуговують на увагу масові заходи, які під
керівництвом Пилипів Н.І. (керівник гуртка «Пластове юнацтво») були
проведені у Рогатинській гімназії ім. Володимира Великого.
За підсумками проведення гри «Паросток» у школах міста Бурштину
оформлено цікаві матеріали, видано шкільні часописи та вісники. Участь у
заході взяли 4 школи з шести (164 учасника).
Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Івано-Франківської
міської ради проведено міський етап Гри, у якому взяло участь 5
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗШ № 28, ЗШ № 17, ЗШ № 24, ЗШ № 10,
ЗШ № 2). І місце у міському етапі дісталось команді «Калина» ЗШ № 28
(Мицко Л.Я., вчитель біології). Подано на обласний етап 5 робіт.
За підсумковими матеріалами районних етапів взяли участь у заході
представники Долинського – 4 школи (48 учасників), Калуського – 3 школи
(984 учасники), Галицького – 6 шкіл (320 учасників), Снятинського – 2 школи
(39 учасників).
Згідно аналітичної довідки, поданої Центром науково-технічної творчості
учнівської молоді Калуської міської ради, у заході взяли участь 433 вихованців
гуртків еколого-натуралістичного відділу закладу, якими охоплено 7 шкіл міста
Калуша. Однак, не було організовано завіз робіт учасників-переможців для
участі у обласному етапі Гри.
Журі відзначило, що проведення Гри серед учнів загальноосвітніх шкіл та
вихованців позашкільних навчальних закладів сприяє формуванню розуміння
гармонії людини з природою; вихованню громадянина-патріота України
відповідального за свою Вітчизну та природу як національне багатство, основу
життя на землі; розширенню знань про природу свого краю.
Не організували районного, міського, ОТГ етапу Гри у Верховинському,
Городенківському,
Коломийському,
Косівському,
Рожнятівському,
Тисменицькому, Тлумацькому районах, містах Болехові, Коломиї, Яремчі,
Верхнянській, Старобогородчанській, Печеніжинській ОТГ.
Не взяли участі у обласному етапі Гри педагоги та школярі
Верховинського,
Городенківського,
Коломийського,
Косівського,
Рожнятівського, Тлумацького районів, міст Болехова, Калуша, Коломиї,
Яремча, Верхнянської, Старобогородчанської, Печеніжинської ОТГ.
Директор центру

Тамара Гудзик

