УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 06.01.2017р.

м. Івано-Франківськ

№ 14

Про підсумки проведення
обласного етапу Всеукраїнської трудової
акції «Юннатівський зеленбуд»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 15.06. 2016 року № 346 «Про проведення
обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд» до
1 листопада 2016 року проведено обласний етап Всеукраїнської трудової
акції «Юннатівський зеленбуд» (далі Акція).
У Акції взяли участь школярі із Богородчанського, Долинського,
Косівського, Рогатинського, Тисменицького, Снятинського районів та міст
Болехова, Коломиї, Івано-Франківська.
Не взяли участь в Акції школярі із Верховинського, Галицького,
Городенківського,
Коломийського,
Калуського,
Надвірнянського,
Рожнятівського, Снятинського районів, Верхнянської, Старобогородчанської,
Печеніжинської ОТГ, міст Калуша, Яремча, Бурштина.
Не організовано районні (міські, ОТГ) етапи у Верховинському,
Галицькому,
Городенківському,
Коломийському,
Калуському,
Надвірнянському, Рожнятівському, Тлумацькому районах, Верхнянській,
Старобогородчанській, Печеніжинській ОТГ, містах Яремчі та Бурштині.
На підставі рішення журі Акції (протокол №2 від 26.10.2016р.)
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації педагогів за підготовку переможців Акції
(додаток 1).
2. Директору Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради Гудзик Т.В.:
2.1. Нагородити грамотами Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
учасників – переможців Акції (додаток 2);
2.2. Нагородити грамотами Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
школярів за активну участь у Акції (додаток 3);

2.3. Надіслати керівникам місцевих органів управління освітою
аналітичну довідку про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової
акції «Юннатівський зеленбуд» (додаток 4).
2.4. Скерувати матеріали переможців обласного етапу Акції до
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ)
для участі у Всеукраїнському етапі.
3. Керівникам місцевих органів управління освітою Верховинської
(Гуцуляк В.В.), Галицької (Матейко І.Б.), Городенківської (Заліщук М.М.),
Калуської (Савчук О.І.), Коломийської (Мартинюк І.П.), Надвірнянської
(Северилов С.В.), Рожнятівської (Стоцький Р.Р), Тлумацької (Пеник В.М.)
райдержадміністрацій, Верхнянської (Климишин І.І), Старобогородчанської
(Різник О.Я.) та Печеніжинської (Яворський М.Т.) об’єднаних
територіальних громад, Яремчанської (Онутчак І.В.) та Бурштинської (Томин
І.С.) міських рад до 20.01.2017 року на електронну адресу
if_odencum@ukr.net
(Івано-Франківський
обласний
екологонатуралістичний центр учнівської молоді) надати письмові пояснення про
невиконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 15.06. 2016 року № 346 «Про проведення
обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора,
начальника управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти
департаменту
освіти,
науки
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації Будзака І.В.
Директор департаменту

Кімакович В.Є.

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №14
Список педагогів, які підготували переможців Акції
- Скрипник Наталія Іванівна, керівник гуртка «Флористика та фітодизайн»
Богородчанського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Богородчанської районної ради;
- Бойчук Наталія Ярославівна, вчитель біології Лолинської ЗОШ І-ІІст.
Долинської районної ради;
- Васильчишин Богданна Богданівна, керівник гуртка «Юні екологи» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської
ради;
- Шиян Галина Григорівна, керівник гуртка «Аматори зеленої архітектури»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради;
- Мамчур Людмила Василівна, керівник гуртка «Юні рослинники»
Снятинської районної станції юннатів Снятинської районної ради;
- Онопрійчук Ірина Михайлівна, керівник гуртка «Юний еколог» Гузіївської
ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №14
Список переможців Акції
- вихованці гуртка «Юний еколог» Гузіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської
міської ради;
- Бандура Ольга, учениця 8 класу Івано-Франківського обласного ліцею для
обдарованих дітей з сільської місцевості Івано-Франківської обласної ради,
вихованка гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради;
- Гамуляк Андрій, учень 9 класу Івано-Франківської спеціалізованої школи ІІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням німецької мови ІваноФранківської міської ради, вихованець гуртка «Аматори зеленої архітектури»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради;
- Гамуляк Роксолана, учениця 6 класу Івано-Франківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням німецької мови ІваноФранківської міської ради, вихованка гуртка «Аматори зеленої архітектури»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради;
- Возняк Михайло, учень 8 класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. №15,
вихованець гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради;
- Ільчій Андрій, учень 7 класу Лолинської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської районної
ради;
- Чулан Оксана, учениця 7 класу Лолинської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської
районної ради;
- Олійник Лілія, учениця 7 класу Лолинської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської
районної ради;
- Скрипник Яна, учениця 8 класу Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка
гуртка «Флористика та фітодизайн» Богородчанського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради;
- учні 7 класу, вихованці гуртка «Юні рослинники» Снятинської районної
станції юннатів Снятинської районної ради.

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №14
Список учасників обласного етапу, які взяли активну участь у Акції
- Стеблак Назар, учень 5 класу Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. №8, вихованець
гуртка «Юні друзі природи» Коломийського навчально-виробничого центру
творчості учнівської молоді Коломийської міської ради;
- Суздалєва Соломія, учениця 5 класу Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. №8,
вихованка гуртка «Юні друзі природи» Коломийського навчальновиробничого центру творчості учнівської молоді Коломийської міської ради;
- учні 7 класу Єзупільського НВК Тисменицької районної ради;
- Князевич Степан, учень 11 класу Яблунської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської
районної ради;
- Смалюк Андрій, учень 11 класу Яблунської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської
районної ради;
- Глушак Вікторія, учениця 6 класу Яблунської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської
районної ради;
- Атаманюк Ірина, учениця 7 класу Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка
гуртка «Юні екологи» Яблунівського центру дитячої творчості Косівської
районної ради.

Додаток 4
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №14
Аналітична довідка
про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції
«Юннатівський зеленбуд»
Впродовж 2016 року в Івано-Франківській області проведено обласний
етап Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд» (далі Акція).
Порівняно з минулим роком активність учасників Акції помітно
зросла: у 2015 році – 3 роботи, а у 2016 році – 12 робіт.
У Акції взяли участь школярі із Богородчанського, Долинського,
Косівського, Рогатинського, Тисменицького, Снятинського районів, та міст
Болехова, Коломиї і Івано-Франківська.
На адресу обласного оргкомітету надійшли роботи учасників Акції із:
- Богородчанського району (3 роботи);
- Долинського (1робота);
- Косівського (1 робота);
- Тисменицького (1 робота);
- Рогатинського (1 робота);
- Снятинського (1 робота);
- м. Болехова (1 робота);
- м. Коломиї (2 роботи);
- м. Івано-Франківська (1 робота).
Найбільше робіт надійшло від школярів Богородчанського району(3)
та з м. Коломиї (2).
Найповніше розкрита участь у всіх розділах Акції вихованців ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції (МДЕС) Івано-Франківської
міської ради. Працюють у дендрологічному відділі, в тепличному комплексі і
в парниках МДЕС. Вирощують розсаду квітів, живцюють квітководекоративні кущі та деревні породи для зовнішнього озеленення навчальних
закладів міста.
Школярі Лолинської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської районної ради пройшли
всі етапи Акції від збирання насіння деревних порід до висаджування
саджанців для заміни старих дерев на вигорілих та вирубаних ділянках, у
шкільному дендрарію, а також висадили деревно-чагарникові породи у
закладеному парку біля сільського будинку культури.
Школярі Гузіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради в рамках
Акції з метою озеленення пришкільної території заклали «Сад шкільної
родини», здійснили ландшафтний дизайн окремих ділянок шкільного
подвір’я. Випускники на згадку про шкільні роки висадили «Калинову
алею».

В зовнішньому озелененні школи використано такий асортимент
посадкового матеріалу:
- Дерева (сосна, туя, самшит, горобина);
- Кущі (бузок, калина, троянда);
- Квіти весняні (тюльпани, нарциси, піони, гіацинти, крокуси);
- літні (садова гвоздика, чорнобривці, гладіолуси, матіола, флокси,
ромашка, мальва, петунія);
- осінні (чорнобривці, айстри, хризантеми).
Учні 8 класу Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст.№2, вихованці гуртка
«Флористика і фітодизайн» Богородчанського районного центру творчості
учнівської молоді вирощують і насаджують лісові культури на масивах ДП
«Солотвинське лісове господарство». Крім того, на території школи створили
паркову зону, де висадили саджанці туї західної, ялини звичайної, берези
бородавчастої, сосни Веймутової та кущів бузку і жасмину. Декілька дерев
висадили біля сільського клубу.
Школярі Коломийської ЗОШ І-ІІІст. №8, вихованці гуртка «Юні друзі
природи» Коломийського навчально-виробничого центру творчості
учнівської молоді в тепличках вирощують посадковий матеріал деревночагарникових порід, висаджують його біля шкіл міста, у міському парку,
укріплюють береги річок, доглядають за чагарниковими породами на
території школи та біля центру.
Учні 8-9 класів Устянської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці гуртка «Юні
рослинники» Снятинської районної станції юннатів Снятинської районної
ради в рамках Акції розмежували і озеленили пришкільну територію,
посадили нові кущі, дерева та квіти. У шкільному дендропарку «Пролісок»,
де зростає 72 види дерев, 29 видів кущів та більше, ніж 100 видів
трав’янистих рослин, в цьому році школярі посадили плаун булавовидний,
проліску дволисту, медунку темну, купину багатоквіткову, печіночницю
звичайну.
Не відповідає умовам Акції участь школярів Пуківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Рогатинського району та Глибоківської ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанського
району.
Не достатньо висвітлена робота в розділах Акції школярів Яблунської
ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанського району, Єзупільського НВК Тисменицького
району та вихованців Яблунівського центру дитячої творчості Косівського
району.
Не організовано районні, (міські, ОТГ) етапи у Верховинському,
Галицькому,
Городенківському,
Коломийському,
Калуському,
Надвірнянському, Рожнятівському, Тлумацькому районах, Верхнянській,
Старобогородчанській та Печеніжинській ОТГ і містах: Яремчі та Бурштині.
Не взяли участь в Акції школярі із Верховинського, Галицького,
Городенківського,
Коломийського,
Калуського,
Надвірнянського,
Рожнятівського, Снятинського районах, Верхнянської, Старобогородчанської
та Печеніжинської ОТГ і міст: Калуша, Яремча та Бурштина.
Аналітичні довідки надійшли із відділів освіти Богородчанської,
Долинської,
Рогатинської,
Снятинської
та
Тисменицької

райдержадміністрацій, Івано-Франківського департаменту освіти та науки
Івано-Франківської міської ради і Болехівського управління освіти
виконавчого комітету Болехівської міської ради.

Директор центру

Тамара Гудзик

