УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 13.11.2017 р.

м. Івано-Франківськ

№ 631

Про підсумки проведення обласного заочного
етапу Всеукраїнської акції «День натураліста»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 08.09.2017 року № 476 «Про проведення обласного
заочного етапу Всеукраїнської акції «День натураліста» у жовтні 2017 року
відбувся обласний етап Всеукраїнської акції «День натураліста» (далі – Акція).
Всього на обласний етап Акції надійшло 30 робіт від учнів закладів
загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти з
Богородчанського (2 роботи), Верховинського (2 роботи), Городенківського (1
робота), Долинського (1 робота), Косівського (1 робота), Надвірнянського (5
робіт), Рогатинського (1 робота), Снятинського (1 робота), Тисменицького (4
роботи) районів, міст Івано-Франківська (1 робота), Болехова (1 робота),
Калуша (1 робота), об’єднаної територіальної громади Верхнянської сільської
ради Калуського району (1 робота), Яблунівського центру дитячої творчості
Косівської районної ради (1 робота) та Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (7 робіт).
Не взяли участі в обласному етапі Акції школярі Галицького, Калуського,
Коломийського, Рожнятівського, Тлумацького районів, міст Бурштина,
Коломиї, Яремчі.
Не організовано районні (міські) етапи Акції у Галицькому,
Городенківському,
Калуському,
Коломийському,
Рожнятівському,
Тлумацькому районах, містах Бурштині, Івано-Франківську, Коломиї, Яремчі.
На підставі підсумкового протоколу журі Акції від 20.10.2017 року № 3
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації керівників гуртків закладів позашкільної освіти,
які підготували переможців та призерів 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
вихованців закладів позашкільної освіти – переможців та призерів Акції
(додаток 2);
2.2. Скерувати роботи переможців та
призерів Акції для участі у
Всеукраїнському етапі.
3. Керівникам місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій,
міськвиконкомів проаналізувати результати участі в обласному етапі Акції та
довести наказ до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної
освіти (додаток 3).
4. Керівникам місцевих
органів
управління освітою Галицької
(Матейко І.Б.), Городенківської (Заліщук М.М.), Калуської (Савчук О.І.),
Коломийської (Мартинюк І.П.), Рожнятівської (Стоцький Р.Р.), Тлумацької
(Пеник В.М.) райдержадміністрацій,
Івано-Франківської
(Смаль І.В.),
Бурштинської (Томин І.С.), Коломийської (Бордун Л.Б.), Яремчанської
(Онутчак І.В.) міських рад підвищити активність учнів закладів загальної
середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти в Акції.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Кімакович В.Є.

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.11.2017р. № 631
Список
керівників гуртків закладів позашкільної освіти, які підготували
переможців та призерів Акції

Бойко Ольга Мирославівна – керівник гуртків «Юні друзі природи»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради ( І місце);

Гуменюк Ірина Василівна – керівник гуртка «Лікарські рослини»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради (ІІ місце);

Сидорак Валентина Іванівна – керівник гуртка «Юні кролівники»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради (ІІІ місце).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.11.2017р. № 631
Список
вихованців закладів позашкільної освіти – переможців
та призерів Акції
І місце

Пелих Діана, Федоренко Анна, Мусейчук Альбіна, Пелих Вікторія –
вихованки гуртка «Юні друзі природи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради (керівник гуртка Бойко
Ольга Мирославівна).
ІІ місце

Головчук Вероніка, Стримбецька Ольга – вихованки гуртка
«Лікарські рослини Надвірнянського районного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді для дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради
(керівник гуртка Гуменюк Ірина Василівна).
ІІІ місце

Сидорак Влада, Андрейко Каріна – вихованки гуртка «Юні
кролівники» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник гуртка Сидорак
Валентина Іванівна).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.11.2017р. № 631
Аналітична довідка про проведення районних (міських) етапів
Всеукраїнської акції «День натураліста»
Місцевими органами управління освітою було організовано участь у
Акції учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів
позашкільної освіти в з Богородчанського, Верховинського, Городенківського,
Долинського, Косівського, Надвірнянського, Рогатинського, Снятинського,
Тисменицького районів, міст Івано-Франківська, Болехова, Калуша, об’єднаної
територіальної громади Верхнянської сільської ради Калуського району,
Яблунівського центру дитячої творчості Косівської районної ради. Всього
районними (міськими) оргкомітетами було скеровано для участі у обласному
етапі акції 30 робіт.
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 2017 році у
заході взяли участь
учні з усіх шкіл Верховинського
(24 школи),
Надвірнянського (43 школи) районів. Всього до участі у заході було залучено
5680 учнів області.
Спостерігається позитивна динаміка активності вихованців у
Городенківському районному центрі творчості учнівської молоді. Всі 30 гуртків
(320 вихованців), взяли активну участь, однак районний етап не було
проведено. Керівники гуртків еколого-натуралістичного напрямку доєдналися
до акції та протягом тижня провели заходи: майстер-класи: виготовлення
декоративної тарілки з природного матеріалу; ряд екскурсій; виставку-конкурс
«В країні Здоровляндії»; оформлення виставок до фестивалю «Покутські
джерела» та Дня працівника освіти.
Удвічі зросла активність учнів Тисменицького району в порівнянні з 2016
роком. У 10 школах району в рамках акції проведено: шкільні лінійки,
конференції, семінари, години спілкування, бесіди, природоохоронні акції,
проекти, екскурсії з метою спостереження за природою, публічні обговорення,
виставки, презентації.
Юннати Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді та школярі Марківської ЗОШ І-ІІІ ст. були
найбільш активними в районі, в рамках Акції брали активну участь у трудових
акціях, просвітницькій роботі,проводили науково-практичні конференції, про
що свідчать представлені матеріали на обласний етап.

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді міста Калуша
активізував роботу з учнівською молоддю щодо формування екологічної
культури, залучення школярів до практичної природоохоронної діяльності,
підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців.
Переможцями районного етапу Акції у Снятинському районі стали
вихованці гуртків Снятинської районної станції юних натуралістів. В рамках
заходу було проведено: посвяту молодших школярів в юннати, трудові акції,
екоквест, природоохоронні, просвітницькі заходи, круглі столи, виховні години.
У заходах взяли участь з 3-х навчальних закладів Верхнянської ОТГ:
Верхнянської ЗОШ І-ІІІ ст., Зборянського НВК І-ІІ ст. та Станьківської ЗОШ
І-ІІ ст. І місце зайняв гурток «Юні екологи» Зборянського НВК І-ІІ ст. (керівник
гуртка Козоровська Н.П.).
Активізувалась робота з учнівською молоддю у Верховинському районі у
порівнянні з минулим навчальним роком. Досягнута мета Акції щодо
формування екологічної культури, залучення до природоохоронної роботи та
виконані поставлені завдання. Переможцями у районі стали учні 10 класу
Верховинської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів.
Подані матеріали з Надвірнянського району носять цікаву, змістовну
інформацію, відповідають завданням Акції. Використано різні форми роботи у
практичній діяльності: трудові акції з впорядкування певних територій,
просвітницькі природоохоронні заходи, благодійні виставки – продажі
продукції, посвята молодших школярів в юннати, спільні заходи з батьками,
громадськістю, зустрічі з ветеранами юннатівського руху, круглі столи за
участю науковців. Переможцем в районному етапі став Надвірнянський
районний еколого-натуралістичний центр для дітей та юнацтва.
У Долинському районі в районному етапі взяли участь учні з 3-х шкіл.
Переможці: школярі Сенечківської ЗОШ І-ІІ ст. (керівник гуртка «Юні
лісівники» - вчитель біології Кітраль-Іванів Оксана Яківна).
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 взяли участі в обласному етапі Акції
школярі Галицького,
Калуського, Коломийського, Рожнятівського, Тлумацького районів, міст
Бурштина, Коломиї, Яремчі.
Не організовано районні (міські) етапи Акції у Галицькому,
Городенківському,
Калуському,
Коломийському,
Рожнятівському,
Тлумацькому районах, містах Бурштині, Івано-Франківську, Коломиї, Яремчі.

Директор ОЕНЦУМ

Т.В. Гудзик

