УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 11.01.2018 року

№ 12

Про підсумки проведення
обласного етапу Всеукраїнської
трудової акції «Парад квітів біля школи»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 21.03. 2017р. № 172 «Про проведення
обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи»
1 листопада 2017 року проведено обласний етап щорічної Всеукраїнської
трудової акції «Парад квітів біля школи» (надалі - Акція).
У Акції взяли участь школярі із Богородчанського, Верховинського,
Долинського, Косівського, Надвірнянського, Рогатинського, Тисменицького
районів та міст Івано-Франківська, Болехова і Калуша.
Не взяли участь у Акції школярі із Галицького, Городенківського,
Калуського, Коломийського, Рожнятівського, Снятинського, Тлумацького
районів та міст Бурштина, Коломиї і Яремче.
Не організовано районні/міські етапи у Галицькому, Городенківському,
Калуському, Коломийському, Рожнятівському, Снятинському, Тлумацькому
районах та містах Бурштині, 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.), Рожнятівської (Стоцький Р.Р.), Снятинської
(Іванійчук У.В.), Тлумацької (Пеник В.М.), райдержадміністрацій,
Бурштинської (Томин І.С.), Коломийської (Бордун Л.Б.) та 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 № 12
Список педагогів, які підготували переможців та призерів Акції
- Глодан Лілія Дмитрівна, керівник гуртка «Аматори рослинництва» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради (І місце);
- Князевич Оксана Іванівна, керівник гуртка «Флористика» Богородчанського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Богородчанської районної ради (ІІ місце);
- Ковалик Наталія Богданівна, вчитель біології Оболонської ЗОШ І-ІІІ ст.
Долинської районної ради (ІІІ місце).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
від 11.01. 2018 року № 12

Список учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів
позашкільної освіти – переможців та призерів Акції
І місце:
- Фуфалько Анна, учениця 8-го класу Гутівського НВК Богородчанської
районної ради, вихованка гуртка «Аматори рослинництва» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради;
- Веркалець Іванна, учениця 8-го класу Гутівського НВК Богородчанської
районної ради, вихованка гуртка «Аматори рослинництва» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради;
- Рожкова Іванна, учениця 8 класу Гутівського НВК Богородчанської
районної ради, вихованка гуртка «Аматори рослинництва» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради.
ІІ місце
- Мазурок Іванна, учениця 5 класу Яблунської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка
гуртка «Флористика» Богородчанського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради;
- Микитчак Вікторія, учениця 5 класу Яблунської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка
гуртка «Флористика» Богородчанського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради;
- Силка Вікторія, учениця 6 класу Яблунської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка гуртка
«Флористика» Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради.
ІІІ місце
- Райнич Віра, учениця 7 класу Оболонської ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської
районної ради;
- Кабишев Руслан, учень 8 класу Оболонської ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської
районної ради;
- Сліпкевич Євген, учень 9 класу Оболонської ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської
районної ради.

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
від 11.01. 2018 року № 12
Аналітична довідка
про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Парад
квітів біля школи»
У 2017 навчальному році в Івано-Франківській області проведено
обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» (далі
Акція).
До практичної роботи відповідно до розділів Акції долучилися
школярі із Богородчанського, Верховинського, Долинського, Косівського,
Надвірнянського, Рогатинського та Тисменицького районів та міст Болехова,
Івано-Франківська і Калуша.
Найбільше робіт – 5 – надійшло від школярів Косівського району.
3 роботи із Богородчанського району, 2 роботи з Тисменицького району, по
одній роботі – з Долинського, Рогатинського районів та міст Болехова, ІваноФранківська та Калуша.
Цікавою і змістовною була участь у всіх розділах Акції вихованців
гуртка «Аматори рослинництва» Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді, який займається на базі
Гутівського НВК Богородчанської районної ради.
Школярі зробили інвентаризацію зелених насаджень на території
школи, доглядали за ними. Створили проект озеленення навчального закладу
і реалізували його – створили і на схилі облаштували альпійську гірку.
Для альпійської гірки використали каміння цікавої форми, щебінь і
пісок із річки Бистриця, що протікає поряд. Підібрали низькорослі види
квіткових рослин і придбали за власні кошти: чорнобривці, петунію, вербену,
сукуленти, агератум, газанію, гвоздики карликові. А флокс шиловидний
різних кольорів і декоративну траву принесли з дому.
Композиція квітів, висаджених на альпійській гірці у поєднанні із
каменями різних розмірів і форми стала вирішальним акордом у оздобленні
території школи.
Відзначилися також у Акції школярі Яблунської ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради, вихованці гуртка «Флористика»
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді.
З ранньої весни і до пізньої осені школа потопає у квітах. Це
різнобарвні однорічники і багаторічники, за якими бережно доглядають
гуртківці. Тюльпани і нарциси, різновиди ромашок, гвоздики, чорнобривці,
флокси, півонії, іриси, цинія, агератум, сальвії, айстри, хризантеми – такий
могутній квітковий арсенал, який вивчають, доглядають і досліджують
юннати. Це справжній парад квітів біля школи.
Діти збирають насіння квітів, вирощують розсаду і висаджують у
квітники. Впродовж вегетаційного періоду виконують необхідні сезонні
роботи.

Заслуговує на увагу оригінальне вирішення озеленення території
навчального закладу школярів Оболонської ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської
районної ради.
Учасниками Акції були учнівські колективи з 2 по 11 клас.
Використовуючи підручний «непотріб», школярі створили цікаві композиції,
подекуди казкові.
Відрадно зазначити, що учасниками Акції були всі школярі, їхні ідеї і
наполеглива праця знайшли своє втілення у цих рукотворних витворах.
Та не всі учнівські колективи відзначилися відповідальністю до завдань
за розділами Акції.
Не відповідає умовам за розділами Акції участь школярів
Вижньоберезівської ЗОШ І-ІІ ст. Косівської районної ради, Рогатинської
ЗОШ І-ІІІ ст.. № 2 Рогатинської районної ради, Марківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради.
Не достатньо висвітлена робота в розділах Акції школярів Радчанської
ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької районної ради, Болехівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
Болехівської міської ради, Розтоківської ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної
ради та вихованців Калуського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді Калуської міської ради.
Допущені наступні типові помилки:
- нечітко і не конкретно представлена участь у Акції;
- багато зайвого матеріалу, що не відповідає завданням Акції ;
- підписи до фотографій або відсутні, або не відповідають змісту
відображеної практичної природоохоронної роботи за розділами Акції;
- робота насичена інформацією із інтернету;
- відсутній кінцевий результат – парад квітів.
Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

