УКРАЇНА

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

НАКАЗ
Від 26.12.2017 р.

м. Івано-Франківськ

№ 730

Про підсумки проведення обласного етапу
щорічної Всеукраїнської природоохоронної
акції «Птах року 2017»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 04.04.2017 року № 203 «Про проведення обласного
етапу щорічної Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року 2017»
у жовтні 2017 року відбувся обласний етап щорічної Всеукраїнської
природоохоронної акції «Птах року 2017» (далі – Акція).
До оргкомітету надійшло 49 робіт з Богородчанського, Верховинського,
Долинського, Калуського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського,
Рогатинського, Снятинського, Тисменицького районів, міст Болехова, ІваноФранківська, Калуша.
На підставі рішення журі Акції
НАКАЗУЮ:
1. Директору Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
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 Акції (додаток 1);
1.2. Оголосити подяку педагогам закладів загальної середньої та
позашкільної освіти за підготовку переможців та призерів Акції (додаток 2);
1.3. Скерувати роботи переможців та призерів
Акції для участі у
Всеукраїнському етапі.
2. 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).
3. Керівникам органів управління освітою Галицької (Матейко І.Б.),
Городенківської (Івасюк С.С.), Рожнятівської (Стоцький Р.Р.), 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.
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 26.12.2017 р. № 730
Список
учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів
позашкільної освіти - переможців та призерів обласного етапу щорічної
Всеукраїнської природоохоронної акції
«Птах року 2017»
Номінація «Практична природоохоронна робота»
І місце - Вовк Анастасія, Чеверда Діана, учениці 6 класу Єзупільського
навчально-виховного комплексу Тисменицької районної ради (вчитель біології
Кудла Ольга Антонівна);
ІІ місце - Вівчарук Олександр, учень 8 класу Гвіздецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Коломийської районної ради (вчитель біології Боєчко Людмила Вікторівна);
ІІІ місце - Василишин Максим, учень 4 класу Долинського навчальновиховного комплексу №2, Долинської районної ради (вчитель початкових
класів Мороз Алла Андріївна).
Номінація «Еколого-просвітницька робота»
І місце - Яворницька Лідія, учениця 8 класу Джурівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
вихованка гуртка «Людина і довкілля» Снятинської районної станції юних
натуралістів Снятинської районної ради (керівник гуртка Лазарук Надія
Василівна);
ІІ місце - Скільський Остап, учень 5 класу Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
вихованець гуртка «Юні овочівники» Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
(керівник гуртка Левицька Іванна Дмитрівна);
ІІІ місце - Олексюк Рауль, учень 6 класу Олешківської ЗОШ І-ІІ ст.
Снятинської районної ради (вчитель української мови Мельничук Оксана
Михайлівна).

Номінація «Оволодіння методиками спостереження та обліку птахів»
І місце - Лесюк Яна, Юрчук Іванна, учениці 8 класу Лючківської ЗОШ
І-ІІ ст. Косівської районної ради (вчитель біології Кочержук Уляна Василівна);
ІІ місце - Коник Тетяна, Кохан Наталія, Лисаник Мар’яна, Матюніна
Вікторія учні 5 класу Пійлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської районної ради
(вчитель біології Ільків Іванна Дмитрівна);
ІІІ місце - Капак Вікторія, учениця 6 класу Марківської ЗОШ І-ІІІ ст.,
вихованка гуртка Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької
творчості Богородчанської районної ради (керівник гуртка Мельник Надія
Михайлівна).
Номінація «Агітаційна робота за збереження птахів»
І місце - Артимович Анна, учениця 3 класу Калуської ЗОШ І-ІІ ст. № 8,
вихованка гуртка «Юні натуралісти» Калуського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Калуської міської ради (керівник гуртка Бойко
Вероніка Василівна);
ІІ місце - Огар Каріна, учениця 8 класу Болехівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
Болехівської міської ради (вчитель біології Геців Галина Казимирівна);
ІІІ місце - Вадюк Марія, учениця 3 класу Лючківської ЗОШ I-III ст.,
вихованка гуртка Яблунівського центру дитячої творчості Косівської районної
ради (керівник гуртка Палійчук Надія Романівна).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 26.12.2017 р. № 730
Список
педагогів закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної
освіти, які підготували переможців та призерів обласного етапу щорічної
Всеукраїнської природоохоронної акції
«Птах року 2017»
Номінація «Практична природоохоронна робота»
Кудла Ольга Антонівна, вчитель біології Єзупільського навчальновиховного комплексу Тисменицької районної ради (І місце);
Боєчко Людмила Вікторівна, вчитель біології Гвіздецької ЗОШ
І-ІІІ ст. Коломийської районної ради (ІІ місце);
Мороз Алла Андріївна, вчитель початкових класів Долинського
навчально-виховного комплексу №2 Долинської районної ради (ІІІ місце).
Номінація «Еколого-просвітницька робота»
Лазарук Надія Василівна, керівник гуртка «Людина і довкілля»
Снятинської районної станції юних натуралістів Снятинської районної ради
(І місце);
Левицька Іванна Дмитрівна, керівник гуртка «Юні овочівники»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді (ІІ місце);
Мельничук Оксана Михайлівна, вчитель української мови
Олешківської ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинської районної ради (ІІІ місце).
Номінація «Оволодіння методиками спостереження та обліку птахів»
Кочержук Уляна Василівна, вчитель біології Лючківської ЗОШ
І-ІІ ст. Косівської районної ради (І місце);
Ільків Іванна Дмитрівна, вчитель біології Пійлівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Калуської районної ради (ІІ місце);
Мельник Надія Михайлівна, керівник гуртка Богородчанського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської районної
ради (ІІІ місце).

Номінація «Агітаційна робота за збереження птахів»
Бойко Вероніка Василівна, керівник гуртка «Юні натуралісти»
Калуського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської
міської ради (І місце);
Геців Галина Казимирівна, вчитель біології Болехівської ЗОШ
І-ІІІ ст. № 2 Болехівської міської ради (ІІ місце);
Палійчук Надія Романівна, керівник гуртка Яблунівського центру
дитячої творчості Косівської районної ради (ІІІ місце).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 26.12.2017 р. № 730
Аналітична довідка про проведення обласного етапу щорічної
Всеукраїнської природоохоронної акції
«Птах року 2017»
До оргкомітету надійшло 49 колективних та індивідуальних робіт із
Богородчанського, Верховинського, Долинського, Калуського, Коломийського,
Косівського, Надвірнянського, Рогатинського, Снятинського, Тисменицького
районів та міст Болехова, Івано-Франківська, Калуша, Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Найкращими у проведенні практичної природоохоронної роботи стали:
Вовк Анастасія, Чеверда Діана - учениці 6 класу Єзупільського навчальновиховного комплексу Тисменицької районної ради (вчитель біології Кудла
Ольга Антонівна); Вівчарук Олександр, учень 8 класу Гвіздецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Коломийської районної ради (вчитель біології Боєчко Людмила Вікторівна);
Василишин Максим учень 4 класу Долинського навчально-виховного
комплексу №2, Долинської районної ради (вчитель початкових класів Мороз
Алла Андріївна).
Найбільше зусиль щодо проведення еколого-просвітницької роботи
приклали: Яворницька Лідія, учениця 8 класу Джурівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
вихованка гуртка «Людина і довкілля» Снятинської районної станції юних
натуралістів Снятинської районної ради (керівник гуртка Лазарук Надія
Василівна); Скільський Остап, учень 5 класу Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
вихованець гуртка «Юні овочівники» Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
(керівник гуртка Левицька Іванна Дмитрівна); Олексюк Рауль, учень 6 класу
Олешківської ЗОШ І-ІІ ст. Снятинської районної ради (вчитель української
мови Мельничук Оксана Михайлівна).
Найкращими в проведенні спостережень (де і як мешкає птах, яким
середовищам надає перевагу, які особливості поведінки й життя притаманні
видові в природі, чи має ворогів та які загрози можуть мати вплив на існування
цих птахів у природі) стали: Лесюк Яна, Юрчук Іванна - учні 8 класу
Лючківської ЗОШ І-ІІ ст. Косівської районної ради (вчитель біології Кочержук
Уляна Василівна); Лисаник Мар’яна, Коник Тетяна, Кохан Наталія, Матюніна
Вікторія, учні 5 класу Пійлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської районної ради
(вчитель біології Ільків Іванна Дмитрівна); Капак Вікторія, учениця 6 класу

Марківської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка гуртка Богородчанського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської районної ради
(керівник гуртка Мельник Надія Михайлівна).
Найбільш зусиль у агітаційній роботі з охорони птахів приклали:
Артимович Анна, учениця 3 класу Калуської ЗОШ І-ІІ ст. № 8, вихованка
гуртка «Юні натуралісти» Калуського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді Калуської міської ради (керівник гуртка Бойко Вероніка
Василівна); Огар Каріна, учениця 8 класу Болехівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
Болехівської міської ради (вчитель біології Геців Галина Казимирівна); Вадюк
Марія, учениця 3 класу Лючківської ЗОШ I-III ст., вихованка гуртка
Яблунівського центру дитячої творчості Косівської районної ради (керівник
гуртка Палійчук Надія Романівна).
Журі відзначило, що Акція сприяє приверненню уваги молоді до проблем
охорони птахів та їх природних біотопів, залученню учнів до активної
природоохоронної роботи.
Аналіз конкурсних робіт матеріалів показав, що:

не всі подані роботи відповідали умовам Акції (відсутність
першоджерел: авторів, книг, журналів, адрес веб-сторінок, відсутність
відомостей про авторів фотознімків, джерел їх походження);

не взяли участь в Акції школярі з Галицького, Городенківського,
Рожнятівського, Тлумацького районів, міст Бурштина, Коломиї, Яремче.

Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

