УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 13.12.2016 р.

м. Івано-Франківськ

№ 683

Про підсумки обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу школярів
та учнівської молоді
«Вчимося заповідувати»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської облдержадміністрації від 12.09.2016 р. № 444
«Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу школярів та
учнівської молоді «Вчимося заповідувати» в жовтні 2016 року відбувся
обласний заочний етап Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської
молоді «Вчимося заповідувати» (далі - Конкурс).
На Конкурс надійшло 24 індивідуальних та колективних роботи з
Богородчанського, Галицького, Долинського, Калуського, Косівського,
Надвірнянського,
Рогатинського,
Снятинського,
Тисменицького,
Тлумацького районів, міст Болехова, Калуша, Коломиї та ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді. Найбільша кількість робіт надійшла з Калуського та Тлумацького
районів.
Не взяли участі в обласному етапі Конкурсу школярі з Верховинського,
Городенківського, Коломийського, Рожнятівського районів, міст ІваноФранківська, Бурштина, Яремча, Верхнянської, Старобогородчанської,
Печеніжинської ОТГ.
Не організовано районний (міський, ОТГ) етап Конкурсу у
Верховинському,
Городенківському,
Коломийському,
Косівському,
Рожнятівському районах, містах Івано-Франківську, 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 еколого-натуралістичного
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 учнівські колективи та вихованців
позашкільних навчальних закладів за активну участь (додаток 3).
2.3 Скерувати роботи переможців Конкурсу для участі у
Всеукраїнському конкурсі школярів та учнівської молоді «Вчимося
заповідувати» 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 «Вчимося заповідувати» (додаток 4).
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.) райдержадміністрацій, Івано-Франківської (Смаль І.В.),
Бурштинської (Томин І.С.) та Яремчанської (в. о. Онутчак І.В.) міських рад,
Верхнянської (Климишин І.І.), Старобогородчанської (Різник О.Я.),
Печеніжинської (Яворський М.Т.) ОТГ надати до 20.12.2016 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. № 444 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу школярів та
учнівської молоді «Вчимося заповідувати».
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 13.12.2016 р. № 683
Список
педагогів загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних
закладів, нагороджених грамотами департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації за підготовку переможців
обласного заочного етапу Всеукраїнського конкурсу школярів та
учнівської молоді «Вчимося заповідувати»
 Скрипник Наталія Іванівна, керівник гуртка «Флористика»
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Богородчанської районної ради;
 Курдидик Надія Євгенівна, вчитель біології Задністряньської
ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької районної ради;
 Бобко Наталія Святославівна, вчитель біології та географії
Мостищанської ЗОШ І-ІІ ст. Калуської районної ради;
 Матичук Олександр Іванович, вчитель біології Розтоківської
ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної ради;
 Лундяк Ольга Василівна, керівник гуртка «Юні друзі природи»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради;
 Напора Людмила Ярославівна, вчитель біології Сілецької
ЗОШ І-ІІ ст. Тисменицької районної ради;
 Воєвода Наталія Миколаївна, педагог-організатор Делівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької районної ради;
 Ціник Любов Миколаївна, вчитель біологогії Делівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької районної ради;
 Іванів Стефанія Богданівна, вчитель біології Тисівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради;
 Федорчак Ольга Михайлівна, керівник гуртка «Лікарські рослини»
еколого-натуралістичного відділу Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді Калуської міської ради;
 Косило Любов Степанівна, керівник гуртка «Юні дослідники
біорізноманіття» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.12.2016 р. № 683
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 заочного етапу Всеукраїнського конкурсу школярів та
учнівської молоді «Вчимося заповідувати»
 Скрипник Яна – учениця 8 класу Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2,
вихованка гуртка «Флористика» Богородчанського районного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник гуртка
Скрипник Наталія Іванівна);
 учнівський колектив Задністряньської ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької
районної ради (вчитель біології Курдидик Надія Євгенівна);
 учнівський колектив Мостищанської ЗОШ І-ІІ ст. Калуської
районної ради (вчитель біології та географії Бобко Наталія Святославівна);
 Матичук Оксана – учениця 6 класу Розтоківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Косівської районної ради (вчитель біології Матичук Олександр Іванович);
 вихованці гуртка «Юні друзі природи» Надвірнянського районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Надвірнянської
районної ради (керівник гуртка Лундяк Ольга Василівна);
 учнівський колектив Сілецької ЗОШ І-ІІ ст. Тисменицької районної
ради (вчитель Напора Людмила Ярославівна);
 вихованці гуртка «Юні друзі природи» Делівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тлумацької районної ради (педагог-організатор, Воєвода Наталія Миколаївна
та вчитель біологогії Ціник Любов Миколаївна);
 Юрів Ілона – учениця 10 класу Тисівської ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської
міської ради (вчитель біології Іванів Стефанія Богданівна);
 Федорович Аліна – учениця 9 класу Тисівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Болехівської міської ради (вчитель біології Іванів Стефанія Богданівна);
 Дутчин Анна – учениця 6 класу Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3,
вихованка гуртка «Лікарські рослини» еколого-натуралістичного відділу

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської міської
ради (керівник гуртка Федорчак Ольга Михайлівна);
 Холошнюк Мирослава – учениця 11 класу Яремчанської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, вихованка гуртка «Юні дослідники біорізноманіття»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник гуртка Косило Любов
Степанівна).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.12.2016 р. № 683
Список
учнівських колективів та вихованців позашкільних навчальних
закладів, нагороджених грамотами Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської
обласної ради за активну участь в обласному заочному етапі
Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської молоді
«Вчимося за повідувати»
 Учнівський колектив Старомізунської ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської
районної ради (директор школи Сова Ольга Володимирівна);
 вихованці гуртка «Юні екологи» Снятинської районної станції юних
натуралістів Снятинської районної ради (керівник гуртка Бойчук Надія
Степанівна);
 учнівський колектив Олешівського навчально-виховного комплексу
Тлумацької районної ради (вчитель географії Книшук Олег Любомирович).

Додаток 4
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.12.2016 р. № 683
Аналітична довідка про проведення районних (міських, ОТГ) етапів
Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської молоді
«Вчимося заповідувати»
На обласний етап Конкурсу надійшло 24 індивідуальних та
колективних роботи із Богородчанського, Галицького, Долинського,
Калуського, Косівського, Надвірнянського, Рогатинського, Снятинського,
Тисменицького, Тлумацького районів, міст Болехова, Калуша, Коломиї та
Івано-Франківського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. У
всіх вищезгаданих районах крім Косівського, було проведено районні
(міські) етапи Конкурсу та подано аналітичні довідки. Найбільша кількість
робіт учасників була в Калуському та Тлумацькому районах.
В порівнянні з минулим роком спостерігається збільшення на 80%
кількості учасників конкурсу, що свідчить про підвищення активності шкіл
та позашкільних навчальних закладів у позакласній роботі.
Журі відзначило, що Конкурс сприяє активізації природоохоронної
роботи через різні форми еколого-краєзнавчої діяльності, вивченню методів
оцінки стану природних територій та негативного впливу антропогенних
факторів на довкілля, вихованню національної свідомості та формуванню
екологічного світогляду та засад раціонального природокористування.
Найкращими в дослідженні стану рослинного та тваринного світу,
водно-болотних угідь стали: Скрипник Яна – учениця 8 класу
Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, вихованка гуртка «Флористика»
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді (керівник гуртка Скрипник Наталія Іванівна); вихованці
гуртка «Юні друзі природи» Делівської ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької районної
ради (педагог-організатор Воєвода Наталія Миколаївна та вчитель біології
Ціник Любов Миколаївна); Дутчин Анна – учениця 6 класу Калуської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, вихованка гуртка «Лікарські рослини» екологонатуралістичного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської
молоді Калуської міської ради (керівник гуртка Федорчак Ольга
Михайлівна).

Найбільш масштабну роботу з вивчення стану прибережних захисних
смуг та водоохоронних зон малих річок провели: вихованці гуртка «Юні
друзі природи» Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру
для дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради (керівник гуртка Лундяк
Ольга Василівна); Холошнюк Мирослава – учениця 11 класу Яремчанської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, вихованка гуртка «Юні дослідники біорізноманіття» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(керівник гуртка Косило Любов Степанівна); Юрів Ілона – учениця 10 класу
та Федорович Аліна – учениця 9 класу Тисівської ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської
міської ради (вчитель біології Іванів Стефанія Богданівна).
Найбільше зусиль щодо проведення просвітницької роботи серед
ровесників про значення водно-болотних угідь та унікальні природні
території приклали: Матичук Оксана – учениця 6 класу Розтоківської
ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної ради (вчитель біології Матичук Олександр
Іванович); учні Задністряньської ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької районної ради
(вчитель біології Курдидик Надія Євгенівна); учні Мостищанської
ЗОШ І-ІІ ст. Калуської районної ради (вчитель біології та географії Бобко
Наталія Святославівна).
З Коломийського управління освіти надійшов наказ «Про підсумки
проведення міського етапу конкурсу на кращу еколого-краєзнавчу
діяльність», де не вказана кількість учасників міського етапу Конкурсу.
Аналіз конкурсних матеріалів показав, що:
 не всі подані роботи відповідали умовам Конкурсу (відсутні
відомості про колектив учасника Конкурсу та сферу його діяльності,
документація про роботу по заповіданню території, звіти про масовоагітаційну роботу з громадськістю, місцевою владою, засобами масової
інформації щодо значення водно-болотних угідь);
 не взяли участь в обласному етапі Конкурсу школярі з
Верховинського, Городенківського, Коломийського, Рожнятівського районів,
міст
Івано-Франківська,
Бурштина,
Яремча,
Верхнянської,
Старобогородчанської, Печеніжинської ОТГ.
 не організовано районний (міський, ОТГ) етап Конкурсу у
Верховинському,
Городенківському,
Коломийському,
Косівському,
Рожнятівському районах, містах Івано-Франківську, Бурштині, Яремчі,
Верхнянській, Старобогородчанській, Печеніжинській ОТГ.

В.о. директора центру

Г.Шинкарук

