УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 06.01. 2017 р.

м. Івано-Франківськ

№ 11

Про підсумки обласного етапу
еколого-натуралістичного
походу «Біощит»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської облдержадміністрації від 12.09.2016 р. № 445
«Про проведення обласного етапу еколого-натуралістичного походу
«Біощит» в жовтні 2016 року відбувся обласний заочний етап екологонатуралістичного походу «Біощит» (далі - Похід).
На обласний етап Походу надійшло 21 індивідуальна та колективна
робота із Богородчанського, Долинського, Калуського, Коломийського,
Надвірнянського, Рогатинського, Тисменицького районів, міст ІваноФранківська, Болехова, Калуша, Коломиї. Найбільша кількість робіт
учасників надійшла з Калуського та Тисменицького районів.
Не взяли участь в обласному етапі Походу школярі з Верховинського,
Галицького, Городенківського, Косівського, Рожнятівського, Снятинського
районів, міст Бурштина, Яремче, Верхнянської, Старобогородчанської,
Печеніжинської ОТГ.
Не організовано районний (міський, ОТГ) етап Походу у
Верховинському,
Галицькому,
Городенківському,
Косівському,
Рожнятівському, Снятинському районах, містах 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 Походу (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 Походу (додаток 2).
2.2 Нагородити грамотами учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців
позашкільних навчальних закладів за активну участь у Поході (додаток 3).
2.3 Скерувати роботи переможців для участі в Всеукраїнському етапі
Походу до м. Києва в Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді.
2.4 Надіслати керівникам місцевих органів управління освітою
аналітичну довідку про проведення обласного етапу екологонатуралістичного походу «Біощит» (додаток 4).
3.
Керівникам місцевих органів управління освітою Верховинської
(Гуцуляк В.В.), Галицької (Матейко І.Б.), Городенківської (Заліщук М.М.),
Косівської (Козьменчук В.Я.), Рожнятівської (Стоцький Р.Р.), Снятинської
(Іванійчук У.В.) райдержадміністрацій, Бурштинської (Томин І.С.) та
Яремчанської (Онутчак І.В.) міських рад, Верхнянської (Климишин І.І.),
Старобогородчанської (Різник О.Я.), Печеніжинської (Яворський М.Т.) ОТГ
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. № 445 «Про проведення обласного
етапу еколого-натуралістичного походу «Біощит».
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 06.01.2017 р. №11
Список
педагогів загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних
закладів, нагороджених грамотами департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації за підготовку переможців
обласного етапу еколого-натуралістичного походу «Біощит»
Номінація - операція «Мурашка»
 Паневник Оксана Степанівна, керівник гуртка «Юні екологи»
Солотвинського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей» Богородчанської районної ради;
 Мальон Наталія Євгенівна, вчитель географії Тростянецької
ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради;
 Тисьменецька Діана Степанівна, вчитель біології Тростянецької
ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради;
 Герба Марія Юріївна, керівник гуртка «Природа – джерело творчості»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради;
 Себедин Ірина Романівна, вчитель біології та хімії Підліської
ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменецької районної ради;
 Шевчук Лілія Михайлівна, вчитель біології Підліської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тисменецької районної ради;
 Клапцуняк Наталія Іванівна, керівник гуртка «Юні екологи» Міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради;
 Федорчак Ольга Михайлівна, керівник гуртка «Лікарські рослини»
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді екологонатуралістичного відділу Калуської міської ради
Номінація – операція «Джміль»
 Костюк Оксана Василівна, вчитель біології та хімії Ісаківського НВК
(ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ) Тлумацької районної ради.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017 р. №11

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 еколого-натуралістичного походу «Біощит»
Номінація – операція «Мурашка»
 вихованці гуртка «Юні екологи» Солотвинського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. ліцей» Богородчанської районної ради (керівник гуртка Паневник Оксана
Степанівна);
 Бурак Тетяна – учениця 6 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Долинської районної ради (вчитель географії Мальон Наталія Євгенівна та
вчитель біології Тисьменецька Діана Степанівна);
 Катрій Вікторія – учениця 6 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Долинської районної ради (вчитель географії Мальон Наталія Євгенівна та
вчитель біології Тисьменецька Діана Степанівна);
 Мельник Яна – учениця 7 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Долинської районної ради (вчитель географії Мальон Наталія Євгенівна та
вчитель біології Тисьменецька Діана Степанівна);
 Матійців Вікторія – учениця 7 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Долинської районної ради (вчитель географії Мальон Наталія Євгенівна та
вчитель біології Тисьменецька Діана Степанівна);
 Гнатків Діана – учениця 11 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Долинської районної ради (вчитель географії Мальон Наталія Євгенівна та
вчитель біології Тисьменецька Діана Степанівна);
 Дзуль Оксана – учениця 11 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Долинської районної ради (вчитель географії Мальон Наталія Євгенівна та
вчитель біології Тисьменецька Діана Степанівна);
 Герба Валентина, вихованка гуртка «Природа – джерело творчості»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва (керівник гуртка Герба Марія Юріївна);

 Буховець Віталіна, вихованка гуртка «Природа – джерело творчості»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва (керівник гуртка Герба Марія Юріївна);
 Вовк Іван, вихованець гуртка «Природа – джерело творчості»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва (керівник гуртка Герба Марія Юріївна);
 учні Підліської ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької районної ради (вчитель
біології та хімії Себедин Ірина Романівна; вчитель біології Шевчук Лілія
Михайлівна);
 Шпинта Ірина – вихованка гуртка «Юні екологи» Міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради (керівник гуртка
Клапцуняк Наталія Іванівна);
 Чупірчук Андрій – вихованець гуртка «Юні екологи» Міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради (керівник гуртка
Клапцуняк Наталія Іванівна);
 Федорчак Анастасія – учениця 5 класу Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3,
вихованка гуртка «Лікарські рослини» Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді еколого-натуралістичного відділу Калуської міської ради
(керівник гуртка Федорчак Ольга Михайлівна)
Номінація - операція «Джміль»
 Маланчук Павло – учень Ісаківського НВК (ЗОШ І-ІІ ст.
Тлумацької районної ради (вчитель біології та хімії Костюк
Василівна);
 Денис Мирослава – учениця Ісаківського НВК (ЗОШ І-ІІ ст.
Тлумацької районної ради (вчитель біології та хімії Костюк
Василівна).

- ДНЗ)
Оксана
- ДНЗ)
Оксана

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017 р. №11
Список
учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних навчальних
закладів, нагороджених грамотами Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської
обласної ради за активну участь в обласному етапі екологонатуралістичного походу «Біощит»

 Люта Христина – учениця 11 класу Великокам’янського НВК
Коломийської районної ради (вчитель біології Павлюк Світлана Степанівна);
 Дуб Христина – учениця 7 класу Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5,
вихованка гуртка «Юні лісівники» Коломийського навчально-виробничого
центру творчості учнівської молоді Коломийської міської ради (керівник
гуртка Бойчук Віталій Ярославович);
 Томик Валентин – учень 7 класу Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5,
вихованка гуртка «Юні лісівники» Коломийського навчально-виробничого
центру творчості учнівської молоді Коломийської міської ради (керівник
гуртка Бойчук Віталій Ярославович);
 Смольний Максим – учень 8 класу Коломийської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5,
вихованка гуртка «Юні лісівники» Коломийського навчально-виробничого
центру творчості учнівської молоді Коломийської міської ради (керівник
гуртка Бойчук Віталій Ярославович).

Додаток 4
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017 р. №11
Аналітична довідка про проведення обласного етапу
еколого-натуралістичного походу «Біощит»
На обласний етап Походу надійшло 21 індивідуальна та колективна
робота із Богородчанського, Долинського, Калуського, Коломийського,
Надвірнянського, Рогатинського, Тисменицького, Тлумацького районів, міст
Івано-Франківська, Болехова, Калуша, Коломиї. У всіх вище згаданих
районах було проведено районні (міські) етапи Конкурсу та подано
аналітичні довідки. Найбільша кількість робіт учасників була в Калуському
та Тисменицькому районах.
Стосовно кількості учасників конкурсу, то в порівнянні з минулим
роком спостерігається позитивна динаміка (збільшення на 99%), що свідчить
про підвищення активності шкіл та позашкільних навчальних закладів у
позакласній роботі.
Журі відзначило, що Похід сприяє залученню учнів до роботи по
дослідженню та впровадженню в практику біологічних методів захисту лісу,
саду та сільськогосподарських культур від шкідників, пропаганді величезної
ролі безхребетних в регуляції чисельності шкідливих комах, запиленні
рослин, ґрунтоутворюючому процесі.
Найкращими в проведенні інвентаризації та паспортизації комплексів
мурашників стали: Герба Валентина, Буховець Віталіна, Вовк Іван –
вихованці гуртка «Природа – джерело творчості» Надвірнянського районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва (керівник гуртка
Герба Марія Юріївна); Шпинта Ірина та Чупірчук Андрій – вихованці гуртка
«Юні екологи» Міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради (керівник гуртка Клапцуняк Наталія Іванівна); вихованці гуртка
«Юні екологи» Солотвинського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцею»
Богородчанської районної ради (керівник гуртка Паневник Оксана
Степанівна).
Найбільш масштабну роботу по охороні мурашників (огородження,
встановлення аншлагів) провели: Бурак Тетяна та Катрій Вікторія – учениці
6 класу, Мельник Яна та Матійців Вікторія – учениці 7 класу, Гнатків Діана
та Дзуль Оксана – учениці 11 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської

районної ради (вчитель географії Мальон Наталія Євгенівна та вчитель
біології, Тисьменецька Діана Степанівна).
Найбільше зусиль щодо проведення дослідницької роботи про
використання медоносних бджіл для запилювання сільськогосподарських
рослин, саду приклали: Маланчук Павло та Денис Мирослава – учні
Ісаківського НВК (ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ) Тлумацької районної ради (вчитель
біології та хімії Костюк Оксана Василівна).
Проте, аналіз конкурсних робіт матеріалів показав, що:

не всі подані роботи відповідали умовам Походу (відсутність до
звіту форми № 1: про підсумки проведення Походу, кількість проведених за
даною темою бесід, лекцій, тематичних вечорів, виданих плакатів, виступів у
пресі, на радіо);

не взяли участь в обласному етапі Походу школярі з
Верховинського,
Галицького,
Городенківського,
Косівського,
Рожнятівського, Снятинського районів, міст Бурштина, Яремче,
Верхнянської, Старобогородчанської, Печеніжинської ОТГ;

не організовано районний (міський, ОТГ) етап Походу у
Верховинському,
Галицькому,
Городенківському,
Косівському,
Рожнятівському, Снятинському районах, містах Бурштині, Яремчі,
Верхнянській, Старобогородчанській, Печеніжинській ОТГ.

Директор центру

Тамара Гудзик

