УКРАЇНА

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

НАКАЗ
Від 12.12.2017 р.

м. Івано-Франківськ

№ 708

Про підсумки проведення обласного заочного
етапу Всеукраїнського еколого-натуралістичного
походу «Біощит»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 08.09.2017 року № 477 «Про проведення обласного
заочного етапу Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит» у
жовтні 2017 року відбувся обласний заочний етап еколого-натуралістичного
походу «Біощит» (далі – Похід).
Участь в обласному етапі Походу взяли 14 переможців та призерів
районних (міських) етапів з Богородчанського, Верховинського, Долинського,
Калуського, Надвірнянського, Рогатинського, Тисменицького районів, міст
Болехова, Івано-Франківська та Калуша.
Не організували районні (міські) етапи Походу в Галицькому,
Городенківському,
Коломийському,
Косівському,
Рожнятівському,
Снятинському, Тлумацькому районах, містах Бурштин, Коломия, Яремче.
На підставі рішення журі Походу
НАКАЗУЮ:
1.
Директору
Івано-Франківського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
Гудзик Т.В.:
1.1.
Нагородити грамотами Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
учнів закладів загальної середньої та вихованців позашкільної освіти –
переможців та призерів Походу (додаток 1);
1.2.
Оголосити подяку педагогам закладів загальної середньої та
позашкільної освіти за підготовку переможців та призерів Походу (додаток 2);

1.3. Скерувати роботи переможців та призерів Походу для участі у
Всеукраїнському етапі.
2. Керівникам місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій,
міськвиконкомів проаналізувати результати участі в обласному етапі Походу та
довести наказ до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної
освіти (додаток 3).
3. Керівникам органів управління освітою Галицької (Матейко І.Б.),
Городенківської (Івасюк С.С.), Коломийської (Микитюк Г.І.), Косівської
(Козьменчук В.Я.), Рожнятівської (Стоцький Р.Р.), Снятинської (Іванійчук У.В.),
Тлумацької (Пеник В.М.) райдержадміністрацій, Бурштинської (Томин І.С.),
Коломийської (Бордун Л.Б.), Яремчанської (в.о. Онутчак І.В.) міських рад
провести належну роботу із забезпечення доступу школярів району (міста) до
участі у заходах еколого-натуралістичного напрямку через організацію районних
(міських) етапів.
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 12.12.2017 р. № 708
Список
учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів
позашкільної освіти - переможців та призерів обласного заочного етапу
Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу
«Біощит»
Операція «Мурашка»
І місце - Герба Валентина, учениця 7 класу Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст.,
Герба Марія, учениця 2 класу, Осташук Максим, учень 3 класу Зеленської ЗОШ
І ст., вихованці гуртка «Природа – джерело творчості» Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва
Надвірнянської районної ради (керівник гуртка Герба Марія Юріївна);
ІІ місце - Корпан Наталія, Костів Михайло, учні 8 класу Козаківської
ЗОШ
І-ІІІ ст. ім. Катерини Мандрик-Куйбіди Болехівської міської ради
(вчитель біології та хімії Марецька Надія Богданівна);
ІІІ місце - Гаврилюк Юлія, учениця 9 класу, вихованка гуртка «Юні
екологи» Глибівського навчально-виховного комплексу Богородчанської
районної ради (вчитель біології Бойко Світлана Анатоліївна).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 12.12.2017 р. № 708
Список
педагогів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів
позашкільної освіти, які підготували переможців та призерів обласного
заочного етапу Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу
«Біощит»
Операція «Мурашка»
Герба Марія Юріївна, керівник гуртка «Природа – джерело
творчості» Надвірнянського еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради (І місце);
Марецька Надія Богданівна, вчитель біології та хімії Козаківської
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Катерини Мандрик-Куйбіди Болехівської міської ради
(ІІ місце);
Бойко Світлана Анатоліївна, вчитель біології Глибівського
навчально-виховного комплексу Богородчанської районної ради (ІІІ місце).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 12.12.2017 р. № 708
Аналітична довідка про проведення районних (міських) етапів заочного
Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу
«Біощит»
На обласний етап Конкурсу надійшло 16 колективних та індивідуальних
робіт із Богородчанського, Верховинського, Долинського, Калуського,
Надвірнянського, Рогатинського, Снятинського, Тисменицького районів та міст
Болехова, Івано-Франківська, Калуша.
Участь в обласному етапі взяли 14 переможців та призерів районних
(міських етапів) Конкурсу з Богородчанського, Верховинського, Долинського,
Калуського, Надвірнянського, Рогатинського, Тисменицького районів, міст
Болехова, Івано-Франківська, Калуша. У рамках Походу проводились такі
операції «Мурашка» та «Джміль». Не було представлених робіт по операціях
«Махаон» та «Реміза».
Оркомітет передав на розгляд журі 14 робіт, які стали переможцями та
призерами районних (міських) етапів. Роботи з Верхнянської об’єднаної
територіальної громади, Снятинського району не розглядались журі Походу,
оскільки не пройшли районного етапу.
Найкращими в проведенні інвентаризації та паспортизації комплексів
мурашників стали: Герба Валентина, учениця 7 класу; Осташук Максим, учень
3 класу; Герба Марія, учениця 2 класу Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці
гуртка «Природа – джерело творчості» Надвірнянського районного екологонатуралістичного центру для дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради,
керівник: Герба Марія Юріївна, керівник гуртка «Природа – джерело
творчості» Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для
дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради.
Найбільш масштабну роботу з охорони мурашників (огородження,
встановлення аншлагів) провели: Костів Михайло та Корпан Наталія, учні
8 класу Козаківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Катерини Мандрик-Куйбіди Болехівської
міської ради, керівник: Марецька Надія Богданівна, вчитель біології та хімії
Козаківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Катерини Мандрик-Куйбіди Болехівської міської
ради.
Найбільше зусиль щодо покращення умов існування корисних мурашок у
лісі приклали: Гаврилюк Юлія, учениця 9 класу, вихованка гуртка «Юні
екологи» Глибівського навчально-виховного комплексу Богородчанської

районної ради, керівник: Бойко Світлана Анатоліївна, вчитель біології
Глибівського навчально-виховного комплексу Богородчанської районної ради.
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.
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 організовано районний (міський) етап Походу у Галицькому,
Городенківському,
Коломийському,
Косівському,
Рожнятівському,
Снятинському, Тлумацькому районах, містах Бурштин, Коломия, Яремче.

Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

