УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 12.12.2016р.

м. Івано-Франківськ

№ 682

Про підсумки проведення обласного етапу
Всеукраїнської акції «День юного натураліста»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 31.08.2016 року № 427 «Про проведення обласного
етапу Всеукраїнської акції «День юного натураліста» у жовтні 2016 року
відбувся обласний етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста» (далі –
Акція).
Всього на обласний етап Акції надійшло 34 роботи педагогічних та
учнівських колективів загальноосвітніх шкіл, вихованців позашкільних
навчальних закладів з Богородчанського (1 робота), Галицького (1 робота),
Городенківського (3 роботи), Долинського (1 робота), Калуського (2 роботи),
Надвірнянського (4 роботи), Снятинського (5 робіт), Тисменицького (1 робота),
Тлумацького (1 робота) районів, міст Івано-Франківська (4 роботи), Болехова
(1 робота), Калуша (1 робота), Коломиї (1 робота), Яблунівського центру
дитячої творчості Косівської районної ради (2 роботи) та Івано-Франківського
обласного еколого - натуралістичного центру учнівської молоді (6 робіт).
Не організовано районні (міські, ОТГ) етапи Акції у Верховинському,
Городенківському,
Коломийському,
Косівському,
Рогатинському,
Рожнятівському, Тисменицькому районах, містах Бурштині, Коломиї, Яремчі,
Верхнянській, Старобогородчанській, Печеніжинській ОТГ.
Не взяли участі у обласному етапі Акції педагоги та школярі
Верховинського, Коломийського, Рогатинського, Рожнятівського районів, міст
Бурштина, Яремча, Верхнянської, Старобогородчанської, Печеніжинської ОТГ.
За результатами підведення підсумків журі Акції:
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації педагогів загальноосвітніх шкіл та позашкільних
навчальних закладів за проведення широкої просвітницької роботи в рамках
Акції (додаток 1).
2. Директору Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради Гудзик Т.В.:

2.1. нагородити грамотами учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців
позашкільних навчальних закладів за активну участь в Акції (додаток 2);
2.2. скерувати кращі роботи учасників Акції для участі у Всеукраїнському
етапі до м. Києва в Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді;
2.3. надіслати керівникам місцевих органів управління освітою аналітичну
довідку про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «День юного
натураліста» (додаток 3).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою Верховинської
(Гуцуляк В.В.), Городенківської (Заліщак М.М.), Коломийської (Мартинюк І.П.),
Косівської (Козьменчук В.Я.), Рогатинської (в.о. Дуда Л.В.), Рожнятівської
(Стоцький Р.Р.), Тисменицької (Шарабуряк С.І.) райдержадміністрацій,
Бурштинської (Томин І.С.), Коломийської (Бордун Л.Б.), Яремчанської (в.о.
Онутчак І.В.) міських рад, Верхнянської (Климишин І. І.), Старобогородчанської
(Різник О.Я.), Печеніжинської ОТГ (Яворський М.Т.) до 20.12.2016 року на
електронну адресу if_odencum@ukr.net (Івано-Франківський обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді) надіслати письмові пояснення про
невиконання п. 3.1. та п. 3.2. наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 31.08.2016 року № 427 «Про проведення
обласного етапу Всеукраїнської акції «День юного натураліста».
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 12.12.2016р. № 682
Список
педагогів загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів,
нагороджених грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації за проведення широкої просвітницької
роботи в рамках Акції
1. Князевич Оксана Іванівна – керівник гуртка «Юні екологи»
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Богородчанської районної ради;
2. Яцищук Ірина Богданівна – керівник гуртка «Флористика»
Городенківського
районного
центру
творчості
учнівської
молоді
Городенківської районної ради;
3. Кітраль-Іванів Оксана Яківна – вчитель біології Сенечківської
ЗОШ ІІІ ст. Долинської районної ради;
4. Лундяк Ольга Василівна – керівник гуртка «Юні друзі природи»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради;
5. Кравчук Людмила Петрівна – керівник гуртка «Юні друзі природи»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради;
6. Забродська Зорина Ігорівна – вчитель біології Снятинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Снятинської районної ради;
7. Васильчишин Богданна Богданівна – керівник гуртка «Юні екологи»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради;
8. Зваричук Леся Іванівна – керівник гуртка «Молодіжний клуб» ІваноФранківського міського центру дозвілля та юнацтва за місцем проживання
Івано-Франківської міської ради;
9. Стефанів Мар’яна Зіновіївна – вчитель англійської мови Поляницької
ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради;
10. Кухар Ірина Миколаївна – керівник гуртка «Флористика та фітодизайн
інтер’єру» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради;
11. Левицька Іванна Дмитрівна – керівник гуртків Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 12.12.2016р. № 682
Список
учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних закладів,
нагороджених грамотами Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді за активну участь в Акції
1. Цьомко Михайло – вихованець гуртка «Юні екологи» Богородчанського
районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Богородчанської
районної ради (керівник гуртка Князевич Оксана Іванівна);
2. вихованці гуртка «Флористика» Городенківського районного центру
творчості учнівської молоді Городенківської районної ради (керівник гуртка
Яцищук Ірина Богданівна);
3. учнівський колектив Сенечківської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської районної
ради (вчитель біології Кітраль-Іванів Оксана Яківна);
4. Струк Соломія – учениця 10 класу Добровлянського навчально-виховного
комплексу І-ІІІ ст. Калуської районної ради;
5. Кисляк Христина – вихованка гуртка «Юні друзі природи»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради (керівник гуртка Лундяк Ольга
Василівна);
6. Федоришин Анна, Савчук Анна – вихованки гуртка «Юні друзі природи»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради (керівник гуртка Кравчук Людмила
Петрівна);
7. учнівський колектив Снятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Снятинської районної
ради (вчитель біології Забродська Зорина Ігорівна);
8. вихованці гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради (керівник гуртка
Васильчишин Богданна Богданівна);
9. вихованці гуртка «Молодіжний клуб» Івано-Франківського міського
центру дозвілля та юнацтва за місцем проживання Івано-Франківської міської
ради (керівник гуртка Зваричук Леся Іванівна);
10. учнівський колектив 7 класу Поляницької ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської
міської ради (вчитель англійської мови Стефанів Мар’яна Зіновіївна);
11. вихованці гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради (керівник гуртка Кухар Ірина Миколаївна);
12. вихованці гуртків «Основи агрохімії», «Юні овочівники» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради (керівник гуртків Левицька Іванна
Дмитрівна).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 12.12.2016р. № 682
Аналітична довідка про проведення обласного етапу
Всеукраїнської акції «День юного натураліста»
Місцевими органами управління освітою було організовано участь у
Акції учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців позашкільних навчальних
закладів з Богородчанського, Долинського, Калуського, Надвірнянського,
Снятинського, Тлумацького районів, міст Івано-Франківська, Болехова,
Калуша. Всього районними (міськими) оргкомітетами було скеровано для
участі у обласному етапі акції 34 роботи. В порівнянні з минулим роком
спостерігається позитивна динаміка (збільшення на 62%), що свідчить про
активізацію роботи з учнівською молоддю щодо формування у неї екологічної
культури, залучення її до практичної природоохоронної роботи.
У вище згаданих районах (містах) до програми проведення акції були
включені наступні заходи: трудові акції з впорядкуванням певних територій;
просвітницькі природоохоронні заходи; дитячі науково-практичні конференції;
благодійні виставки-продажі продукції, вирощеної на навчально-дослідних
земельних ділянках; посвята молодших школярів в юннати; спільні заходи з
батьківською громадськістю.
Цьогорічна акція вирізняється масовістю учасників. Так, у 2016 році у
заході взяли участь всі 35 загальноосвітніх шкіл Тлумацького району та
Тлумацького і Обертинського БДЮТ. Всього до участі у акції було залучено
близько 3200 учнів. Переможцями районного етапу було визнано гуртки
«Юний натураліст» (керівник Гальчук Я.А.) та «Юні друзі природи» (керівник
Саварин Л.Д.) Тлумацького БДЮТ. На третьому місці – Живачівський НВК
(керівник Юрків О.С.), Олешанська ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Кавінська Х.С.).
За результатами отриманої інформації в Калуському районі у заході взяли
участь всі 34 школи району. Більшість шкіл району відповідально поставилися
до проведення акції: складено плани заходів, необхідних для виконання,
ознайомлено учасників акції з обсягом запланованого, продумано оформлення
матеріалів для представлення на районний етап. Слід відмітити активність
навчальних закладів: Добровлянський НВК І-ІІІ ст., Пійлівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Мостищанська ЗОШ І-ІІ ст., Підмихайлівський НВК І-ІІІ ст.
Всі 43 школи Надвірнянського району стали учасниками районного етапу
заходу. Використано різні форми роботи у практичній природоохоронній
діяльності: трудові акції з впорядкування певних територій, просвітницькі
природоохоронні заходи, благодійні виставки-продажі продукції, вирощеної на
навчально-дослідних земельних ділянках, посвята молодших школярів в
юннати. Переможцями та призером у районі визначено: Надвірнянський
РЕНЦ, Молодьківська ЗОШ І-ІІІ ст., Зеленська ЗОШ І-ІІІ ст., Делятинська
катехетична школа, Пнівська ЗОШ І-ІІІ ст.

У вищевказаному заході взяли участь 7 загальноосвітніх шкіл міста
Івано-Франківська та Івано-Франківська міська дитяча екологічна станція
(всього 1086 учасників) Івано-Франківської міської ради. Серед шкіл міста
Івано-Франківська слід відзначити ЗОШ № 1, 12, 21.
Значну активність серед навчальних закладів міста Калуша щодо участі,
кількості учасників акції в порівнянні з минулим роком значно зросла.
Цьогоріч в проведенні акції брали участь учні семи шкіл міста (433 учасники).
За підсумками міського етапу акції переможці – вихованці гуртків екологонатуралістичного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської
молоді.
Журі обласного етапу відзначило, що проведення Акції серед учнів
загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних навчальних закладів сприяє
залученню їх до практичної природоохоронної роботи, формуванню
екологічної культури, дає можливість молодому поколінню долучитися до
важливої справи
вивчення та охорони природи рідного краю. Значно
активізувалась робота серед учнівської молоді у Долинському, Калуському
районах та місті Болехові.
Разом з тим, не всі учасники Акції дотримувались умов проведення
Акції, а саме: не всі подавали підсумкові матеріали в друкованому вигляді та на
електронних носіях. Варто звернути увагу на терміни подання матеріалів та їх
якість.
Не організували районного, міського, ОТГ етапу Акції у Верховинському,
Городенківському,
Коломийському,
Косівському,
Рогатинському,
Рожнятівському, Тисменицькому районах, містах Бурштині, Коломиї, Яремчі,
Верхнянській ОТГ, Старобогородчанській ОТГ , Печеніжинській ОТГ.
Не взяли участі
у обласному етапі Акції педагоги та школярі
Верховинського, Коломийського, Рогатинського, Рожнятівського районів, міст
Бурштина, Яремча, Верхнянської, Старобогородчанської, Печеніжинської ОТГ.

В.о. директора центру

Г.Шинкарук

