УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 06.01.2017р.

м. Івано-Франківськ

№ 13

Про підсумки обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу школярів
та учнівської молоді
«Мій рідний край – моя Земля»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської облдержадміністрації від 12.09.2016 р. № 443
«Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу школярів та
учнівської молоді «Мій рідний край – моя Земля» в жовтні 2016 року
відбувся обласний заочний етап Всеукраїнського конкурсу школярів та
учнівської молоді «Мій рідний край – моя Земля» (далі - Конкурс).
На обласний етап Конкурсу надійшло 43 індивідуальних та
колективних роботи із Богородчанського, Галицького, Городенківського,
Долинського, Калуського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського,
Рогатинського, Рожнятівського, Снятинського, Тисменицького, Тлумацького
районів, міст Івано-Франківська, Калуша, Коломиї, Яблунівського центру
дитячої
творчості
та
Івано-Франківського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді. Найбільша кількість робіт
учасників надійшла з Галицького, Калуського районів.
Не взяли участь в обласному етапі Конкурсу школярі з Верховинського
району,
міст
Болехова,
Бурштина,
Яремче,
Верхнянської,
Старобогородчанської, Печеніжинської ОТГ.
Не організовано районний (міський, ОТГ) етап Конкурсу у
Верховинському районі, містах Болехові, Бурштині, Яремчі, Верхнянській,
Старобогородчанській, Печеніжинській ОТГ.
За результатами підведення підсумків журі Конкурсу
НАКАЗУЮ:

1.
Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації педагогів загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів за підготовку переможців Конкурсу (додаток 1).
2.
Директору
Івано-Франківського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
Гудзик Т.В.:
2.1 Нагородити
грамотами
учнівські
колективи,
учнів
загальноосвітніх шкіл, вихованців позашкільних навчальних закладів –
переможців Конкурсу (додаток 2).
2.2 Нагородити грамотами учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців
позашкільних навчальних закладів за активну участь у Конкурсі (додаток 3).
2.3 Скерувати роботи переможців для участі у Всеукраїнському етапі
Конкурсу до м. Києва в Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді.
2.4 Надіслати керівникам місцевих органів управління освітою
аналітичну довідку про проведення обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу школярів та учнівської молоді «Мій рідний край – моя Земля»
(додаток 4).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою Верховинської
(Гуцуляк В.В.) райдержадміністрації, Болехівської (Сайко І.І.), Бурштинської
(Томин І.С.) та Яремчанської (Онутчак І.В.) міських рад, Верхнянської
(Климишин І.І.), Старобогородчанської (Різник О.Я.), Печеніжинської ОТГ
(Яворський М.Т.) надати до 20 січня 2017 року на електронну адресу
if_odencum@ukr.net (Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді) пояснення щодо невиконання наказу департаменту
освіти, науки та молодіжної політики від 12.09.2016 р. № 443 «Про
проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу школярів та
учнівської молоді «Мій рідний край – моя Земля».
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. №13

Список
педагогів загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних
закладів, нагороджених грамотами департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації за підготовку переможців
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської
молоді «Мій рідний край – моя Земля»
 Боднарчук Наталія Василівна, вчитель української мови та
літератури Марківської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної ради;
 Клим Мар’яна Іванівна, вчитель біології Мединського НВК
Галицької районної ради;
 Тецька Тетяна Михайлівна, вчитель біології Слобідської ЗОШ
І-ІІІ ст. Галицької районної ради;
 Яцищук Ірина Богданівна, керівник гуртка «Флористика»
Городенківського
центру
творчості
учнівської
молоді
екологонатуралістичного та науково-технічного відділу Городенківської районної
ради;
 Мальон Наталія Євгенівна, вчитель географії та економіки
Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради;
 Бобко Наталія Святославівна, вчитель географії та біології
Мостищанської ЗОШ І-ІІ ст. Калуської районної ради;
 Ткаченок Уляна Аркадіївна, керівник гуртка «Юні екологи»
Яблунівського центру дитячої творчості Косівської районної ради;
 Абрам Надія Ярославівна, вчитель біології та хімії Закерничанської
ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівської районної ради;
 Ріпей Оксана Володимирівна, педагог-організатор Закерничанської
ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівської районної ради;
 Лазарук Надія Василівна, керівник гуртка «Природа – джерело
творчості» Снятинської районної станції юних натуралістів Снятинської
районної ради;
 Вацеба Мар’яна Геннадіївна, вчитель біології та екології Радчанської
ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької районної ради;

 Габурак Галина Іванівна, заступник директора з виховної роботи
Делівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької районної ради;
 Ціник Любов Миколаївна, вчитель біології Делівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тлумацької районної ради;
 Білоокий Микола Миколайович, директор Івано-Франківської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Івано-Франківської міської ради;
 Зваричук Леся Іванівна, керівник гуртка «Молодіжний клуб»
міського Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання ІваноФранківської міської ради;
 Шабан Юлія Вікторівна, завідувач організаційно-масового відділу
міського Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання ІваноФранківської міської ради;
 Бойко Вероніка Василівна, керівник гуртка «Юні охоронці природи»
Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Калуської міської ради;
 Глушко Ольга Ярославівна, керівник гуртка «Основи біоіндикації»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради;
 Кухар Ірина Миколаївна, керівник гуртка «Флористика та
фітодизайн
інтер’єру»
Івано-Франківського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної
ради.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №13
Список
учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних
навчальних закладів, нагороджених грамотами
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради переможців
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської
молоді «Мій рідний край – моя Земля»
 Крицька Марія, учениця 11 класу Марківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради (вчитель української мови та літератури
Боднарчук Наталія Василівна);
 Скрипник Олеся, учениця 9 класу Марківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради (вчитель української мови та літератури
Боднарчук Наталія Василівна);
 учні Мединського НВК Галицької районної ради (вчитель біології
Клим Мар’яна Іванівна);
 учні Слобідської ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької районної ради ІваноФранківської області (вчитель біології Тецька Тетяна Михайлівна);
 Вінтоняк Софія – вихованка гуртка «Флористика» Городенківського
центру творчості учнівської молоді еколого-натуралістичного та науковотехнічного відділу Городенківської районної ради (керівник гуртка Яцищук
Ірина Богданівна);
 Гнатків Діана – учениця 11 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Долинської районної ради (вчитель географії та економіки Мальон Наталія
Євгенівна);
 вихованці екологічного гуртка Мостищанської ЗОШ І-ІІ ст.
Калуської районної ради (вчитель географії та біології Бобко Наталія
Святославівна);
 учні Закерничанської ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівської районної ради
(вчитель біології та хімії Абрам Надія Ярославівна та педагог-організатор
Ріпей Оксана Володимирівна);

 учні 6-7 класів Джурівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці гуртка «Природа
– джерело творчості» Снятинської районної станції юних натуралістів
Снятинської районної ради (керівник гуртка Лазарук Надія Василівна);
 Іванишин Василь, учень 11 класу Радчанської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тисменицької районної ради (вчитель біології та екології Вацеба Мар’яна
Геннадіївна);
 учнівський колектив Делівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької районної
ради (заступник директора з виховної роботи Габурак Галина Іванівна та
вчитель біології Ціник Любов Миколаївна);
 учнівський колектив Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 ІваноФранківської міської ради (директор школи Білоокий Микола Миколайович);
 вихованці гуртка «Молодіжний клуб» міського Центру дозвілля
дітей та юнацтва за місцем проживання Івано-Франківської міської ради
(керівник гуртка Зваричук Леся Іванівна та завідувач організаційно-масового
відділу Шабан Юлія Вікторівна);
 Сімків Ірина – учениця 11 класу, вихованка гуртка «Юні охоронці
природи» Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Калуської міської ради (керівник
гуртка Бойко Вероніка Василівна);
 Миндюк Діана, учениця 11 класу Небилівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Рожнятівської районної ради, вихованка гуртка «Основи біоіндикації» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(керівник гуртка Глушко Ольга Ярославівна);
 вихованці гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради (керівник гуртка Кухар Ірина Миколаївна).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №13
Список
учнів загальноосвітніх шкіл нагороджених грамотами ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради за активну участь в обласному
етапі Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської молоді
«Мій рідний край – моя Земля»
 Дутчак Надія – учениця 10 класу Коршівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Коломийської районної ради (вчитель біології та екології Васильчишин
Наталія Миколаївна).

Додаток 4
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №13
Аналітична довідка про проведення обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської молоді
«Мій рідний край – моя Земля»
На обласний етап Конкурсу надійшло 43 індивідуальних та
колективних роботи із Богородчанського, Галицького, Городенківського,
Долинського, Калуського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського,
Рогатинського, Рожнятівського, Снятинського, Тисменицького, Тлумацького
районів, міст Івано-Франківська, Калуша, Коломиї, Яблунівського центру
дитячої
творчості
та
Івано-Франківського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді. Найбільша кількість робіт
учасників була в Галицькому та Калуському районах.
Стосовно учасників Конкурсу, то в порівнянні з минулим роком
спостерігається позитивна динаміка (збільшення на 97%), що свідчить про
підвищення активності шкіл та позашкільних навчальних закладів у
позакласній роботі.
Журі відзначило, що Конкурс сприяє залученню до практичної
природоохоронної роботи, оволодінню вихованцями (учнями) знаннями про
навколишнє середовище, формуванню екологічної культури особистості.
Найкращими в оформленні звітів, буклетів, фото- та відеоматеріалів
виступів агітаційних колективів екологічного спрямування стали: Стефанців
Марина, Шевчук Христина, Пасічняк Богдана, Стецюк Анна, Твердохліб
Ангеліна, Прунько Діана та Хома Людмила, вихованці гуртка «Молодіжний
клуб» міського Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання
Івано-Франківської міської ради (керівник гуртка Зваричук Леся Іванівна та
завідувач організаційно-масового відділу Шабан Юлія Вікторівна;
учнівський колектив Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 ІваноФранківської міської ради (директор школи Білоокий Микола Миколайович).
Найбільш цікавими представили розробки екологічних завдань та ігор
такі учні: Ткаченок Уляна Аркадіївна, керівник гуртка «Юні екологи»
Яблунівського центру дитячої творчості Косівської районної ради; Абрам
Вікторія, Ріпей Володимир, Бойчук Яна та Максимів Тетяна, учні
Закерничанської ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівської районної ради (вчитель біології
та хімії Абрам Надія Ярославівна та педагог-організатор Ріпей Оксана

Володимирівна; Сімків Ірина – учениця 11 класу, вихованка гуртка «Юні
охоронці природи» Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Калуської міської ради
(керівник гуртка Бойко Вероніка Василівна).
Найзмістовнішу дослідницьку роботу в галузі сільського господарства
провела Вінтоняк Софія, вихованка гуртка «Флористика» Городенківського
центру творчості учнівської молоді еколого-натуралістичного та науковотехнічного відділу Городенківської районної ради (керівник гуртка Яцищук
Ірина Богданівна).
Проте, аналіз конкурсних матеріалів показав, що:
 не всі подані роботи відповідали умовам Конкурсу (не правильне
оформлення та відсутність щоденників дослідницьких, навчальновиробничих робіт, відсутність кінорепортажів, звукозаписів, характеристиканотацій);
 не взяли участь в обласному етапі Конкурсу школярі з
Верховинського району, міст Болехова, Бурштина, Яремче, Верхнянської,
Старобогородчанської, Печеніжинської ОТГ;
 не організовано районний (міський, ОТГ) етап Конкурсу у
Верховинському районі, містах Болехові, Бурштині, Яремчі, Верхнянській,
Старобогородчанській, Печеніжинській ОТГ.

Директор
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Тамара Гудзик

