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

НАКАЗ
Від

11.01.2018 року

№ 15

Про підсумки проведення
обласного етапу Всеукраїнської
трудової акції «Юннатівський зеленбуд»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 21.03. 2017р. № 172 «Про проведення
обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд»
1 листопада 2017 року проведено обласний етап щорічної Всеукраїнської
трудової акції «Юннатівський зеленбуд» (надалі - Акція).
У Акції взяли участь школярі із Богородчанського, Верховинського,
Долинського, Косівського, Тисменицького районів та міст Болехова, ІваноФранківська і Калуша.
Не взяли участь у Акції школярі із Галицького, Городенківського,
Калуського,
Коломийського,
Надвірнянського,
Рогатинського,
Рожнятівського, Снятинського, Тлумацького районів та міст Бурштина,
Коломиї і Яремче.
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. Оголосити подяки педагогам за підготовку переможців та призерів
Акції (додаток 1).
1.2. Нагородити грамотами Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
учасників – переможців та призерів Акції (додаток 2);
1.3. Скерувати матеріали переможців та призерів обласного етапу Акції
до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(м. Київ) для участі у Всеукраїнському етапі.
2. Керівникам
місцевих
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад
довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти та закладів
позашкільної освіти та проаналізувати результати обласного етапу Акції
(додаток 3).

3.
Керівникам місцевих органів управління освітою: Галицької
(Матейко І.Б.), Городенківської (Івасюк С.С.), Калуської (Савчук О.І.),
Коломийської (Микитюк Г.І.), Надвірнянської (Северилов С.В.),
Рогатинської (в.о. Дуда Л.В), Рожнятівської (Стоцький Р.Р.), Снятинської
(Іванійчук У.В.), Тлумацької (Пеник В.М.) райдержадміністрацій,
Коломийської (Бордун Л.Б.), Бурштинської (Томин І.С.), Яремчанської
(в.о.Онутчак І.В.), міських рад провести належну роботу із забезпечення
доступу школярів району (міста) до участі у заходах екологонатуралістичного напрямку через організацію районних (міських) етапів.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
від 11.01.2018 року № 15

Список педагогів, які підготували переможців Акції
- Васильчишин Богдана Богданівна, керівник гуртка «Екологи» та Шиян
Галина Григорівна, керівник гуртка «Аматори зеленої архітектури» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської
ради – І місце;
- Лотоцький Андрій Володимирович, вчитель географії Угринівського НВК
Тисменицької районної ради – ІІ місце;
Гірняк Олександра Юліанівна, керівник гуртка «Сучасна біологія»
Калуського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської
міської ради – ІІІ місце.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
від 11.01.2018 року № 15

Список учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів
позашкільної освіти – переможців Акції
І місце:
- Пелих Діана, учениця 8 класу ЗОШ № 22 Івано-Франківської міської ради,
вихованка гуртка «Юні друзі природи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради;
- Пелих Вікторія, учениця 10 класу ЗОШ № 22 Івано-Франківської міської
ради, вихованка гуртка «Юні друзі природи» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради;
- Драганчук Соломія, учениця 5 класу ЗОШ № 15 Івано-Франківської міської
ради, вихованка гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради;
- Цюпер Богдан, учень 3 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Івано-Франківської міської
ради, вихованець гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради.
ІІ місце:
- Какапич Тетяна, учениця 11 класу Угринівського НВК Тисменицької
районної ради;
- Припхан Юлія, учениця 11 класу Угринівського НВК Тисменицької
районної ради;
- Труняк Христина, учениця 11 класу Угринівського НВК Тисменицької
районної ради.
ІІІ місце:
- Іващук Анна, учениця 9Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Калуської міської ради,
вихованка гуртка «Сучасна біологія» Калуського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Калуської міської ради;
- Сагайдак Юлія, учениця 9Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Калуської міської ради,
вихованка гуртка «Сучасна біологія» Калуського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Калуської міської ради;
- Федорко Софія, учениця 10А класу ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Калуської міської
ради, вихованка гуртка «Сучасна біологія» Калуського центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради.
Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
від 11.01.2018 року № 15

Аналітична довідка
про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції
«Юннатівський зеленбуд»
У 2017 навчальному році в Івано-Франківській області проведено
обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд»
(надалі Акція).
До практичної роботи відповідно до розділів Акції долучилися
школярі із Богородчанського, Долинського, Косівського, Тисменицького
районів та міст Болехова, Івано-Франківська та Калуша.
Найбільше робіт надійшло від школярів Тисменицького району – дві
роботи. По одній роботі – з Богородчанського, Долинського, Косівського
районів та міст Болехова, Івано-Франківська та Калуша.
Вирізнялись у всіх розділах Акції вихованці Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції (надалі – МДЕС):
- садили лісові культури спільно із фахівцями лісової галузі;
- живцювали у дендрарії МДЕС деревні та квітково-декоративні
породи.
- у теплично-парниковому комплексі МДЕС виростили квіткову,
деревно-чагарникову та вазонову продукцію;
- проводили практичні дослідження та внутрішнє і зовнішнє
озеленення навчальних закладів міста;
- у дендрологічному відділі МДЕС працювали у таких відділках:
колекційний, шкілка і дорощування та рідкісні хвойні і красиво квітучі
деревні породи.
Школярі Угринівського НВК Тисменицької районної ради разом з
дорослими створили парково-відпочинкову зону: насаджували молоді дерева,
створювали та облаштовували альтанки та облагороджували джерела.
Вихованці гуртка «Сучасна біологія» Калуського центру науковотехнічної творчості учнівської молоді, учні ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Калуської
міської ради відповідно до безстрокової угоди про співпрацю № 68,
укладеної у 2012 році між Калуським центром науково-технічної творчості
учнівської молоді Калуської міської ради та ДП «Калуське лісове
господарство», спільно з фахівцями лісгоспу у місцевому лісі висадили 1500
деревних порід. Крім того, на території центру юннати збирали та висівали
насіння листяних деревних порід та висаджували хвойні деревні породи,
вирощені власноруч.
Разом з тим оргкомітет відзначає, що не всі учасники Акції
дотримувались умов проведення.
Не відповідає умовам за розділами Акції участь школярів Яблунівської
ЗОШ І-ІІІ ст., вихованців гуртка «Лікарські рослини» Яблунівського центру
дитячої творчості Косівської районної ради.
Не достатньо висвітлена робота в розділах Акції школярів, вихованців
екологічного гуртка Тисівської ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради,
школярів Марківської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованців гуртка «Юні охоронці
природи» Богородчанського РЦЕНТУМ Богородчанської районної ради.
Допущені наступні типові помилки:
- нечітко і не конкретно представлені розділи Акції;

- має місце практична робота, яка не передбачена розділами Акції;
- багато зайвого матеріалу, що не відповідає завданням Акції ;
- підписи до фотографій не відповідають змісту відображеної практичної
природоохоронної роботи за розділами Акції;
- допущені значні граматичні помилки, через що робота з участі в Акції не є
конкурентною.
Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

