УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 06.01. 2017 р.

м. Івано-Франківськ

№ 10

Про підсумки проведення
обласного етапу Всеукраїнської трудової
акції «Парад квітів біля школи»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 15.06. 2016 року № 344 «Про проведення обласного
етапу Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» до 1 листопада
2016 року проведено обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Парад
квітів біля школи» (далі Акція).
В Акції взяли участь школярі із Богородчанського, Верховинського,
Городенківського,
Долинського,
Калуського,
Надвірнянського,
Рогатинського, Снятинського, Тисменицького, Тлумацького районів,
Печеніжинської ОТГ, міст Болехова, Коломиї та Івано-Франківська.
Не взяли участь в Акції школярі із Галицького, Коломийського,
Рожнятівського районів, Верхнянської та Старобогородчанської ОТГ, міст
Калуша, Яремча та Бурштина.
Не організовано районні (міські, ОТГ) етапи у Галицькому,
Коломийському,
Рожнятівському
районах,
Верхнянській
та
Старобогородчанській ОТГ, містах Бурштині, Калуші та Яремчі.
На підставі рішення журі Акції (протокол № 2 від 26.10.2016р.)
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації педагогів, які підготували 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 «Парад квітів біля школи» (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 Галицької
(Матейко
І.Б.),
Коломийської
(Мартинюк
І.П.),
Рожнятівської
(Стоцький Р.Р.) райдержадміністрацій, Верхнянської (Климишин І.І.),
Старобогородчанської (Різник О.Я.) об’єднаних територіальних громад,
Бурштинської (Томин І.С.), Яремчанської (Онутчак І.В.) та Калуської
(Люклян І.О.) міських рад до 20.01.2017 року на електронну адресу
if_odencum@ukr.net(Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді) надати письмові пояснення про невиконання
наказу
департаменту
освіти,
науки
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації від 15.06. 2016 року № 344 «Про проведення обласного
етапу Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи».
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 06.01.2017 р. №10
Список педагогів, які підготували переможців Акції
- Дмитрук Ірина Володимирівна, керівник гуртка «Основи екологічних
знань» Городенківського центру творчості учнівської молоді Городенківської
районної ради;
- Дяченко Віра Анатоліївна, керівник гуртка «Юні екологи» Солотвинського
НВК (ЗОШ – ліцей);
- Костюк Вікторія Вікторівна, вчитель біології Івано-Франківської ЗОШ
І-ІІІ ст. №10 Івано-Франківської міської ради;
- Тряско Наталія Романівна, вчитель біології Підлісківської ЗОШ І-ІІ ст.
Долинської районної ради;
- Ціник Люба Миколаївна, вчитель біології Делівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тлумацької районної ради;
- Петелюк Галина Дмитрівна, вчитель біології Колінцівського НВК (ЗОШ
І-ІІ ст.-ДНЗ) Тлумацької районної ради;
- Богович Христина Богданівна, вчитель біології Прибилівського НВК
(ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ) Тлумацької районної ради;
- Худицька Лілія Іванівна, вчитель трудового навчання Прибилівського НВК
(ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ) Тлумацької районної ради;
- Ворощук Світлана Федорівна, вчитель біології Кадобнянської ЗОШ І-ІІ ст.
Калуської районної ради;
- Сидорак Валентина Іванівна, керівник гуртка «Лікарські рослини» ІваноФранківського обласного еколого натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради;
- Шлімкевич Наталія Йосипівна, вчитель біології Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ст.
Верховинської районної ради;
- Кухар Ірина Миколаївна, керівник гуртка «Флористика та фітодизайн
інтер’єру» Івано-Франківського обласного еколого натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради;
- Чигура Оксана Ярославівна, вчитель біології, екології і хімії Угринівського
НВК Тисменицької районної ради;
- Шевчук Ліля Миколаївна, вчитель біології Підлузької ЗОШ І-ІІ ст.
Тисменицької районної ради.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017 р. №10
Список учасників обласного етапу – переможців Акції
- учні 7 класу Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської районної ради
(керівник: Шлімкевич Н.Й., вчитель біології);
- Татарин Надія, учениця 6 класу Тисменицької ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької
районної ради, вихованка гуртка «Лікарські рослини» Івано-Франківського
обласного еколого натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради (керівник: Сидорак В.І.);
- гурток «Юний природодослідник» Кадобнянської ЗОШ І-ІІ ст. Калуської
районної ради (керівник: Ворощук С.Ф., вчитель біології);
- гурток «Флористика та фітодизайн інтер’єру» Івано-Франківського
обласного еколого натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради (керівник: Кухар І.М.);
- гурток «Юні екологи» Солотвинського НВК (ЗОШ – ліцей) (керівник:
Дяченко В.А.);
- Борецька Вікторія, учениця 7 класу Прибилівського НВК (ЗОШ І-ІІ
ст. – ДНЗ) Тлумацької районної ради (керівник: Богович Х.Б., вчитель
біології);
- Микуляк Ангеліна, учениця 7 класу Прибилівського НВК (ЗОШ
І-ІІ ст. – ДНЗ) Тлумацької районної ради (керівник: Богович Х.Б., вчитель
біології);
- Штефура Жанна, учениця 6 класу Прибилівського НВК (ЗОШ І-ІІ ст. –
ДНЗ) Тлумацької районної ради (керівник: Богович Х.Б., вчитель біології);
- учні 9 класу Колінцівського НВК (ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ) Тлумацької районної
ради (керівник: Петелюк Г.Д., вчитель біології);
- Жиляк Евеліна, учениця 9 класу Делівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької
районної ради (керівник: Ціник Л.М., вчитель біології);
- Кандюк Аліна, учениця 9 класу Делівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької
районної ради (керівник: Ціник Л.М., вчитель біології);
- Винничук Вікторія, учениця 9 класу Делівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької
районної ради (керівник: Ціник Л.М., вчитель біології);
- Дацьо Мар’яна, учениця 7 класу Підлісківської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської
районної ради (керівник: Тряско Н.Р., вчитель біології);
- Дацьо Іван, учень 7 класу Підлісківської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської районної
ради (керівник: Тряско Н.Р., вчитель біології);
- Павличко Василь, учень 7 класу Підлісківської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської
районної ради (керівник: Тряско Н.Р., вчитель біології);
- Романюк Юлія, вихованка гуртка «Основи екологічних знань»
Городенківського центру творчості учнівської молоді Городенківської
районної ради (керівник: Дмитрук І.В.);

- Потурнак Софія, вихованка гуртка «Основи екологічних знань»
Городенківського центру творчості учнівської молоді Городенківської
районної ради (керівник: Дмитрук І.В.);
- Тутка Аліна, учениця 8-Б класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. №10
Івано-Франківської міської ради (керівник: Костюк В.В. вчитель біології);
- Ковбас Ірина, учениця 8-Б класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. №10
Івано-Франківської міської ради (керівник: Костюк В.В., вчитель біології);
- Цимбаліста Олександра, учениця 8-Б класу Івано-Франківської
ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Івано-Франківської міської ради (керівник: Костюк В.В.,
вчитель біології);
- Вовк Юлія, учениця 8-Б класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. №10
Івано-Франківської міської ради (керівник: Костюк В.В., вчитель біології);
- Шумило Олег, учень 8-Б класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. №10
Івано-Франківської міської ради (керівник: Костюк В.В., вчитель біології);
- Гев΄юк Іванна, учениця 7-Б класу Угринівського НВК Тисменицької
районної ради (керівник: Чигура О.Я., вчитель біології, екології і хімії);
- Німащук Владислава, учениця 7-Б класу Угринівського НВК Тисменицької
районної ради (керівник: Чигура О.Я., вчитель біології, екології і хімії);
- Веляник Софія, учениця 9 класу Підлузької ЗОШ І-ІІ ст. Тисменицької
районної ради (керівник: Шевчук Л.М., вчитель біології);
- Белей Марія, учениця 9 класу Підлузької ЗОШ І-ІІ ст. Тисменицької
районної ради (керівник: Шевчук Л.М., вчитель біології);
- Новіцька Діана, учениця 6 класу Підлузької ЗОШ І-ІІ ст. Тисменицької
районної ради (керівник: Шевчук Л.М., вчитель біології).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017 р. №10
Список учасників обласного етапу, які взяли активну участь у Акції
- Паньків Ольга, учениця 5 класу ЗОШ №3, вихованка гуртка «Юні
квітникарі» Коломийського навчально-виробничого центру творчості
учнівської молоді Коломийської міської ради (кер.: Перцович Н.М.);
- Яцев’юк Діана, учениця 4 класу ЗОШ №3, вихованка гуртка «Юні
квітникарі» Коломийського навчально-виробничого центру творчості
учнівської молоді Коломийської міської ради (кер.: Перцович Н.М.);
- Михайлишин Злата, учениця 5Б класу ЗОШ №2, вихованка гуртка
«Виготовлення сувенірів» Коломийського навчально-виробничого центру
творчості учнівської молоді Коломийської міської ради (кер.: Олексюк Л.О.);
- гурток «Юні квітникарі-аранжувальники» Снятинської районної станції
юних натуралістів Снятинської районної ради (кер.: Бойчук Л.І.);
- Микитчак Вікторія, учениця 5 класу Яблунської ЗОШ І-ІІІ ст. , вихованка
гуртка «Флористика» Богородчанського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради
(кер.: Князевич О.І.).
- Максим’юк Надія, учениця 8Б класу Сопівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка
гуртка «Юні екологи» Печеніжинської ОТГ (кер.: П’ятковська Л.І.);
- Костюк Андрій, учень 7 класу Сопівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованець гуртка
«Лісівники-дендрологи» Печеніжинської ОТГ (кер.: П’ятковська Л.І.);
- Кремер Надія, учениця 8Б класу Сопівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка гуртка
«Юні екологи» Печеніжинської ОТГ (кер.: П’ятковська Л.І.).

Додаток 4
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017 р. №10
Аналітична довідка
про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Парад
квітів біля школи»
Впродовж 2016 року в Івано-Франківській області проведено обласний
етап Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» (далі Акція).
Порівняно з минулим роком активність учасників Акції помітно
зросла: із 7 робіт у 2015 році до 30 робіт у 2016 році.
У Акції взяли участь школярі із Богородчанського, Верховинського,
Городенківського,
Долинського,
Калуського,
Надвірнянського,
Рогатинського, Снятинського, Тисменицького, Тлумацького районів,
Печеніжинської ОТГ, та міст Болехова, Коломиї та Івано-Франківська.
На адресу обласного оргкомітету надійшли роботи учасників Акції із:
- Богородчанського району (4 роботи);
- Верховинського (1 робота);
- Городенківського (1 робота);
- Долинського (3 роботи);
- Надвірнянського (1 робота);
- Снятинського (1 робота);
- Тисменицького (6 робіт);
- Тлумацького (3 роботи);
- Калуського (2 роботи);
- Рогатинського (1 робота);
- Печеніжинської ОТГ (1 робота);
- м. Болехова (1 робота);
- м. Коломиї (1 робота);
- м. Івано-Франківська (2 роботи);
- Івано-Франківського ОЕНЦУМ (2 роботи).
Найбільше робіт надійшло від школярів Тисменицького району – 6.
Найрезультативнішою була участь школярів Тлумацького району – всі 3
роботи виконані із дотриманням умов проведення Акції.
Найбільшою виразністю, чіткістю і наповненням змісту в розділах
Акції відзначились роботи школярів Солотвинського НВК (ЗОШ-ліцей),
Богородчанської районної ради, Делівської ЗОШ І-ІІІ ст., Колінцівського та
Прибилівського НВК Тлумацької районної ради, Підлісківської ЗОШ І-ІІ ст.
Долинської районної ради, Білоберізької ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської
районної ради, Підлузької ЗОШ І-ІІ ст., та Угринівського НВК Тисменицької
районної ради.
Успішно працювали за розділами Акції вихованці Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру на відділках НДЗД і у квітководекоративному відділку Тисменицької ЗОШ І-ІІІ ст.

Та не всі роботи, скеровані членами оргкомітету до журі Акції,
виявились конкурентними.
Зовсім не дотримувались умов проведення Акції школярі
Старокривотульської, Старолисецької ЗОШ І-ІІІ ст. та Єзупільського НВК
Тисменицької районної ради, Марковецької ЗОШ І-ІІІ ст. та Старунського
НВК Богородчанської районної ради, Староугринівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Калуської районної ради, Гвіздської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної
ради, Тростянецької та Витвицької ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради,
Рогатинської СЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рогатинської районної ради та Болехівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради.
Недостатньо висвітлені розділи Акції у роботах школярів Яблунської
ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної ради, Сопівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Печеніжинської ОТГ, вихованців гуртків «Юні квітникарі-аранжувальники»
Снятинської РСЮН та «Флористика» Богородчанського РЦЕНТУМ.
Вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради на території ДНЗ № 28
вирощували овочеві культури, що не відповідає умовам проведення Акції.
Деякі роботи насичені ілюстраціями квітів без пояснення участі
школярів у їх вирощуванні та догляді.
Не взяли участь в Акції школярі із Галицького, Коломийського,
Рожнятівського районів, Верхнянської та Старобогородчанської ОТГ і міст:
Калуша, Яремча та Бурштина.
Не організовано районні, (міські, ОТГ) етапи у Галицькому,
Коломийському,
Рожнятівському
районах,
Верхнянській
та
Старобогородчанській ОТГ і містах: Бурштині, Калуші, та Яремче.
Відсутні аналітичні довідки та протоколи засідання оргкомітетів із
відділів
освіти
Галицької,
Коломийської
та
Рожнятівської
райдержадміністрацій, Верхнянської та Старобогородчанської об’єднаних
територіальних громад; управління освіти, молоді та спорту Коломийської
райдержадміністрації, управління освіти виконавчого комітету Яремчанської
міської ради та відділу освіти і науки Бурштинської міської ради.
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