УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 26.12.2017 р.

м. Івано-Франківськ

№ 731

Про підсумки проведення обласного заочного
етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
еколого-натуралістичної гри «Паросток»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 08.09.2017 року № 478 «Про проведення обласного
заочного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри
«Паросток» у листопаді 2017 року відбувся обласний етап Всеукраїнської
дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток» (далі – Гра).
До оргкомітету обласного етапу надійшло 16 робіт з Богородчанського,
Верховинського, Долинського, Косівського, Надвірнянського, Снятинського,
Тисменицького районів, міст Болехова, Бурштина, Калуша.
На підставі рішення журі Гри
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 освіти – переможців та призерів Гри
(додаток 1);
1.2. Оголосити подяку педагогам закладів загальної середньої освіти за
підготовку переможців та призерів Гри (додаток 2).
1.3. Скерувати роботи переможців та
призерів
Гри для участі у
Всеукраїнському етапі.
2. Керівникам місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій,
міськвиконкомів проаналізувати результати участі в обласному етапі Гри та
довести наказ до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної
освіти (додаток 3).
3. Керівникам органів управління освітою Галицької (Матейко І.Б.),
Городенківської (Заліщук М.М.), Калуської (Савчук О.І.), Коломийської

(Мартинюк І.П.), Рогатинської (Дуда Л.В.), Рожнятівської (Стоцький Р.Р.),
Тлумацької
( Пеник В.М.)
райдержадміністрацій,
Івано-Франківської
(Смаль І.В.), Коломийської (Бордун Л.Б.), Яремчанської (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 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 26.12.2017 р. № 731
Список
педагогів закладів загальної середньої освіти, які підготували переможців
та призерів обласного заочного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
еколого-патріотичної гри «Паросток»
- Мельник Руслана Токтарівна - вчитель біології Хмелівської ЗОШ І-ІІ ст.
Богородчанської районної ради (І місце);
- Мартинюк Людмила Петрівна- вчитель географії Зібранівської ЗОШ І-ІІ
ст. Снятинської районної ради (ІІ місце); Кабанюк Мирослава Мирославівна –
педагог-організатор Зібранівської ЗОШ І-ІІ ст. Снятинської районної ради (ІІ
місце);
- Коваленко Оксана Олексіївна – педагог-організатор Підлісківської ЗОШ
І-ІІ ст. Долинської районної ради (ІІІ місце).

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 26.12.2017 р. № 731
Список
учнів закладів загальної середньої освіти - переможців
та призерів обласного заочного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
еколого-патріотичної гри «Паросток»
І місце
Куртяк Ольга, Скередюк Марія – учениці 9 класу, Федоренко Максим –
учень 8 класу Хмелівської ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанської районної ради
(керівник: вчитель біології Мельник Руслана Токтарівна).
ІІ місце
Татарчук Денис, Демчук Евеліна, Москалик Віталіна – учні 5 класу,
Неваленний Максим, Шегда Анастасія – учні 7 класу Зібранівської ЗОШ І-ІІ ст.
Снятинської районної ради (керівники: вчитель географії Мартинюк Людмила
Петрівна , педагог-організатор Кабанюк Мирослава Мирославівна).
ІІІ місце
Семків Юлія – учениця 6 класу, Шутка Назар, Величко Василь – учні 8
класу, Тимків Вікторія, Дацьо Віталій – учні 9 класу Підлісківської ЗОШ І-ІІ ст.
Долинської районної ради (керівник: педагог-організатор Коваленко Оксана
Олексіївна).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 26.12.2017 р. № 731
Аналітична довідка про проведення обласного заочного етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної
гри «Паросток»
Участь в обласному етапі взяли 16 учнівських колективів з
Богородчанського,
Верховинського,
Долинського,
Косівського,
Надвірнянського, Снятинського, Тисменицького районів, міст Болехова,
Бурштину, Калуша.
У вище згаданих районах (містах) до програми проведення очного етапу
Гри були включені наступні заходи:

Формування життєво-важливих вмінь та навичок: орієнтування
місцевості за компасом, за сонцем та годинником, за місцевими предметами у
лісі, в степу, населеному пункті та поведінкою тварин;

Метеорологічні спостереження за природою;

Патріотичні складові: хто такі патріоти?, козацькому роду нема
переводу, культура рідної домівки;

Екологічний модуль: природа рідної землі.
Учасники еколого-патріотичної Гри організовували зустрічі з ветеранами
юннатівського руху, учасниками АТО, волонтерами; круглі столи за участю
науковців, органів влади, засобів масової інформації.
В рамках заходу учнівська молодь залучалась до надання посильної
допомоги людям похилого віку, одиноким непрацездатним громадянам,
учасникам АТО тощо.
Активними учасниками Гри у Богородчанському районі стали колективи
Хмелівської ЗОШ І-ІІІ ст., Марківської ЗОШ І-ІІІ ст. Свідченням цього є подані
матеріали, фото звіти, які оформлені згідно вимог Умов проведення. Звіт
Хмелівської ЗОШ І-ІІ ст. на обласному етапі зайняв перше місце (керівник
роботи: вчитель біології Мельник Руслана Токтарівна). Активні учасники:
Куртяк Ольга, Середюк Марія, Федорко Максим). В порівнянні з минулим
навчальним роком кількість учнів, залучених до проведення заходу зменшилась
на 20%.
У Снятинському районі у заходах взяли участь колективи учнів
«Снятинської ЗОШ І-ІІІ-ліцей», Зібранівської ЗОШ І-ІІ ст. та Снятинської
районної станції юних натуралістів. Колективна робота учнів Зібранівської
ЗОШ І-ІІ ст. (керівники: Мартинюк Людмила Петрівна – вчитель географії та
Кабанюк Мирослава Мирославівна – педагог-організатор) зайняла друге місце в
області. В роботі проілюстровано та описано всі етапи проведення екологопатріотичної гри. Учні брали участь в цікавих конкурсах, козацьких забавах,
тематичних заходах, орієнтуванні на місцевості. Діти мали можливість не

тільки перевірити свої знання, але й здобути нові, вчилися працювати в
команді, швидко приймати рішення, бути уважними й дружніми між собою.
Призером обласного етапу стала учнівська рада під керівництвом
педагога-організатора Коваленко Оксана Олексіївна Підлісківської ЗОШ І-ІІ
ст. Долинського району (ІІІ місце). В рамках заходу було проведено ряд акцій:
«Паростки милосердя», «Покрова – мати козацька», «Ангелам безсмертя»,
День здоров’я, «Екологічна мозаїка», Свято урожаю.
Журі відзначило, що проведення Гри серед учнів закладів загальної
середньої освіти та вихованців позашкільної освіти сприяє формуванню
розуміння гармонії людини з природою; вихованню громадянина-патріота
України відповідального за свою Вітчизну та природу як національне
багатство, основу життя на землі; розширення знань про природу свого краю.
Аналіз конкурсних робіт показав, що:
не у всіх поданих підсумкових матеріалах очного етапу Гри були
включені модулі, які передбачені Умовами проведення заходу, недостатньо
розкритий Екологічний модуль (природа рідного краю). Деякі учасники Гри не
дотримувались термінів подання матеріалів на обласний етап;
не взяли участь у Грі школярі з Галицького, Городенківського,
Калуського, Коломийського, Рогатинського, Рожнятівського, Тлумацького
районів, міст Івано-Франківська, Коломиї, Яремче.

Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

