УКРАЇНА

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

НАКАЗ
від 21.02. 2018р.

м. Івано-Франківськ

№ 104

Про підсумки проведення
обласної заочної виставки-конкурсу
«Флористичний розмай»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 08.09.2017 року № 712 «Про проведення обласної
заочної виставки-конкурсу «Флористичний розмай» у грудні 2017 року
відбувся обласний заочний етап виставки-конкурсу «Флористичний розмай»
(далі-Конкурс).
Всього на Конкурс було представлено 349 творчих робіт вихованців
творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичних центрів, станцій
юних натуралістів, будинків дитячої та юнацької творчості, учнів закладів
загальної середньої освіти з усіх районів області та міст обласного
підпорядкування, окремих об’єднаних територіальних громад.
На підставі рішення журі Конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами
учнів закладів загальної середньої та
вихованців закладів позашкільної освіти, переможців Конкурсу (додаток 1).
2. Оголосити подяки педагогам, які підготували переможців Конкурсу
(додаток 2).
3. Івано-Франківському обласному еколого-натуралістичному центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (Т.Гудзик):
3.1. Довести наказ до відома керівників місцевих органів управління
освітою.
3.2. Висвітлити результати проведення обласного конкурсу на сайті
ОЕНЦУМ.

3.Керівникам місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій,
міськвиконкомів проаналізувати результати участі у Конкурсі та довести
наказ до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної
освіти.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 21.02.2018р. №104

Список
переможців обласної виставки-конкурсу
«Флористичний розмай»
І. Номінація «Стилізована ялинка»:
1 місце – Гелей Богдана, вихованка гуртка Рогатинської районної школи
естетичного виховання учнів Рогатинської районної ради (керівник гуртка
Шевчишин Любов Василівна);
2 місце – Шеремета Тіна, учениця 5 класу Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради (керівник гуртка Сабунчак Надія Василівна);
3 місце – Бойчук Денис, вихованець гуртка Яблунівського центру дитячої
творчості Косівської районної ради (керівник гуртка Гургулович Ірина
Григорівна).
ІІ. Номінація «Міні-сади»:
1 місце – Доронюк Катерина, вихованка гуртка Тлумацького будинку
дитячої та юнацької школи Тлумацької районної ради (керівник гуртка
Бойчук Оксана Василівна);
2 місце – Стасів Юлія, вихованка гуртка Калуського центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради (керівник
гуртка Стасів Надія Зіновіївна);
3 місце – Бабійчук Світлана, вихованка гуртка Богородчанського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Богородчанської районної ради (керівник гуртка Семенців Мар’яна
Михайлівна).
ІІІ. Номінація «Тварини, виготовлені із засушених трав та квітів»:
1 місце – Черпак Павло, вихованець гуртка Рожнятівського будинку
дитячої та юнацької творчості Рожнятівської районної ради (керівник гуртка
Черпак Надія Дмитрівна);
2 місце – Гнатюк Олександр, вихованець гуртка Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру для
дітей та юнацтва
Надвірнянської районної ради (керівник гуртка Гнатюк Наталія Фоківна);

3 місце – Пилипчук Настя, вихованка гуртка Загвіздянської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тисменицької районної ради (керівник гуртка Боднар Ольга Федорівна).
ІV. Номінація « Підвісні композиції зимового циклу»:
1 місце – Волощук Анна, вихованка гуртка Долинського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради (керівник
гуртка Лилик Оксана Петрівна);
2 місце – Ославський Микола, вихованець гуртка Снятинської районної
станції юних натуралістів Снятинської районної ради (керівник гуртка
Лазарук Надія Василівна);
3 місце – Яцків Вікторія, вихованка гуртка Болехівського будинку дитячої
та юнацької творчості Болехівської міської ради (керівник гуртка
Базилевич Мар’яна Богданівна).
V. Номінація «Настільні композиції на літню тематику»:
1 місце – Гуменяк Анна, вихованка гуртка Солотвинського будинку
дитячої та юнацької творчості Богородчанської районної ради (керівник
гуртка Неголюк Леся Ярославівна);
2 місце – Наум Юліана, вихованка гуртка Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради (керівник гуртка
Сав’як Людмила Ігорівна);
3 місце – Кобута Галина, вихованка гуртка Калуського центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради (керівник
гуртка Стасів Надія Зіновіївна).
VІ. Номінація «Обереги»:
1 місце – Суслик Юліана, вихованка гуртка Войнилівського центру
дитячої та юнацької творчості Калуської районної ради (керівник гуртка
Русаль Богдана Ігорівна);
2 місце – Нікітіна Ніна, вихованка гуртка Войнилівського центру дитячої
та юнацької творчості Калуської районної ради (керівник гуртка Гринькевич
Оксана Василівна);
3 місце – Будейчук Марія, вихованка гуртка Ланчинського центру дитячої
та юнацької творчості Надвірнянської районної ради (керівник гуртка
Якуб’як Надія Юріївна).
VІІ. Номінація «Дідухи»:
1 місце – Рудик Вікторія, вихованка гуртка районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради
(керівник гуртка Князевич Оксана Іванівна);

2 місце – Мула Уляна, учениця 3 класу Остринської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тлумацької ОТГ (керівник роботи – вчитель трудового навчання Скульчук
Оксана Романівна);
3 місце – Іванишин Ростислав, вихованець гуртка Городенківського центру
творчості учнівської молоді Городенківської районної ради (керівник гуртка
Іванишин Світлана Миронівна).
VІІІ. Номінація «Композиції у стилі «Вінок»:
1 місце – Майко Ангеліна, вихованка гуртка Івано-Франківського
обласного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Івано-Франківської обласної ради (керівник гуртка Ливдар Лілія
Михайлівна);
2 місце – Гонтар Наталя, вихованка гуртка Малої академії народних
ремесел Галицької міської ради (керівник гуртка Бойко Наталя Василівна);
3 місце – Грицак Аліна, вихованка гуртка Войнилівського центру дитячої
та юнацької творчості Калуської районної ради (керівник гуртка Лотоцька
Тетяна Романівна).
ІX. Номінація «Картини із сухих рослин»:
1 місце – Кошкіна Юлія, вихованка гуртка Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської
обласної ради (керівник гуртка Левицька Іванна Дмитрівна);
2 місце – Бойчук Оксана, учениця 6 класу Космацької ЗОШ І-ІІ ст.
Богородчанської районної ради (керівник роботи Луцак Оксана Василівна);
3 місце – Файнюк Антоній, учень 4-А класу Верховинської школиінтернат Верховинської районної ради (керівник роботи Івженко Ірина
Петрівна).
X. Номінація «Картини із плодів дерев»:
1 місце – Козицька Галина, вихованка гуртка Тлумацького будинку
дитячої та юнацької творчості Тлумацької районної ради (керівник гуртка
Риндич Діана Михайлівна);
2 місце – Турліківська Марія, вихованка гуртка Яблунівського центру
дитячої творчості Косівської районної ради (керівник гуртка Мілевська
Уляна Романівна);
3 місце – Ковцуняк Софія, вихованка гуртка
Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради (керівник гуртка Григорчак Іванна Романівна).

XІ. Номінація «Картини із насіння»
1 місце - Новіцька Наталія, вихованка гуртка Долинського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради (керівник
гуртка Саламащук Тетяна Володимирівна);
2 місце – Оробець Каріна, учениця 4 класу Хутір-Будилівської ЗОШ І-ІІ ст.
Снятинської районної ради (керівник роботи Майданська Світлана
Романівна);
3 місце – Костишин Христина, вихованка гуртка Озерянського НВК
Тлумацької районної ради (керівник гуртка Непик Любов Миколаївна).
XІІ. Номінація “Павуки»
1 місце – Петрук Діана, вихованка гуртка Яблунівського центру дитячої
творчості Косівської районної ради (керівник гуртка Габорак Оксана
Василівна);
2 місце – Тимофійчук Яна, учениця 2 класу Задубрівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Снятинської районної ради (керівник роботи Цап’юк Василь Іванович);
3 місце – Корчева Любов, вихованка гуртка Рогатинської районної школи
естетичного виховання учнів Рогатинської районної ради (керівник гуртка
Андрусів Катерина Іванівна).
XІІІ. Форм-робота
1 місце – Литвин Іванна, вихованка гуртка Яремчанського центру
позашкільної роботи для дітей та юнацтва Яремчанської міської ради
(керівник гуртка Гладуняк Оксана Іллівна);
2 місце – Фещук Віталіна, вихованка гуртка Городенківського центру
творчості учнівської молоді Городенківської районної ради (керівник гуртка
Яцищук Ірина Богданівна);
3 місце – Салижин Андріана, вихованка міського центру для дітей та
юнацтва по місцю проживання Івано-Франківської міської ради (керівник
роботи – педагог-організатор Салижин Наталя Михайлівна).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 21.02.2018р. №104
Список
педагогів, які підготували переможців обласної виставки-конкурсу
«Флористичний розмай»
І. Номінація «Стилізована ялинка»:
Шевчишин Любов Василівна, керівник гуртка Рогатинської районної
школи естетичного виховання учнів Рогатинської районної ради (І місце);
Сабунчак
Надія
Василівна,
вчитель
трудового
навчання
Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної ради (ІІ місце);
Гургулович Ірина Григорівна, керівник гуртка Яблунівського центру
дитячої творчості Косівської районної ради (ІІІ місце).
ІІ. Номінація «Міні-сади»:
Бойчук Оксана Василівна, керівник гуртка Тлумацького будинку
дитячої та юнацької школи Тлумацької районної ради (І місце);
Стасів Надія Зіновіївна, керівник гуртка Калуського центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради (ІІ місце);
Семенців Мар’яна Михайлівна, керівник гуртка Богородчанського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Богородчанської районної ради (ІІІ місце).
ІІІ. Номінація «Тварини, виготовлені із засушених трав та квітів»:
Черпак Надія Дмитрівна, керівник гуртка Рожнятівського будинку
дитячої та юнацької творчості Рожнятівської районної ради (І місце);
Гнатюк Наталія Фоківна, керівник гуртка Надвірнянського районного
еколого – натуралістичного центру для дітей та юнацтва Надвірнянської
районної ради (ІІ місце);
Боднар Ольга Федорівна, керівник гуртка Загвіздянської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тисменицької районної ради (ІІІ місце).
ІV. Номінація « Підвісні композиції зимового циклу»:
Лилик Оксана Петрівна, керівник гуртка Долинського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради (1 місце);
Лазарук Надія Василівна, керівник гуртка Снятинської районної станції
юних натуралістів Снятинської районної ради (2 місце);

Базилевич Мар’яна Богданівна, керівник гуртка Болехівського будинку
дитячої та юнацької творчості Болехівської міської ради (3 місце).
V. Номінація «Настільні композиції на літню тематику»:
Неголюк Леся Ярославівна, керівник гуртка Солотвинського будинку
дитячої та юнацької творчості Богородчанської районної ради (1 місце);
Сав’як Людмила Ігорівна, керівник гуртка Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради (2 місце);
Стасів Надія Зіновіївна, керівник гуртка Калуського центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради (3 місце).
VІ. Номінація «Обереги»:
Русаль Богдана Ігорівна, керівник гуртка Войнилівського центру дитячої
та юнацької творчості Калуської районної ради (1 місце);
Гринькевич Оксана Василівна, керівник гуртка Войнилівського центру
дитячої та юнацької творчості Калуської районної ради (2 місце);
Якуб’як Надія Юхимівна, керівник гуртка Ланчинського центру дитячої
та юнацької творчості Надвірнянської районної ради (3 місце).
VІІ. Номінація «Дідухи»:
Князевич Оксана Іванівна, керівник гуртка районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради
(1 місце);
Скульчук Оксана Романівна, вчитель трудового навчання Остринської
ЗОШ І-ІІІ ст. Тлумацької ОТГ (2 місце);
Іванишин Світлана Миронівна, керівник гуртка Городенківського
центру творчості учнівської молоді Городенківської районної ради(3 місце).
VІІІ. Номінація «Композиції у стилі «Вінок»:
Ливдар Лілія Михайлівна, керівник гуртка обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної
ради (1 місце);
Бойко Наталя Василівна, керівник гуртка Малої академії народних
ремесел Галицької міської ради (2 місце);
Лотоцька Тетяна Романівна, керівник гуртка Войнилівського центру
дитячої та юнацької творчості Калуської міської ради (3 місце).
ІX. Номінація «Картини із сухих рослин»:
Левицька Іванна Дмитрівна, керівник гуртка Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради (1 місце);

Луцак Оксана Василівна, керівник гуртка Космацької ЗОШ І-ІІ ст.
Богородчанської районної ради (2 місце);
Івженко Ірина Петрівна, класний керівник 4-А класу Верховинської
школи-інтернат Верховинської районної ради (3 місце).
X. Номінація «Картини із плодів дерев»:
Риндич Діана Михайлівна, керівник гуртка Тлумацького будинку дитячої
та юнацької творчості Тлумацької районної ради (1 місце);
Мілевська Уляна Романівна, керівник гуртка Яблунівського центру
дитячої творчості Косівської районної ради (2 місце);
Григорчак Іванна Романівна, керівник гуртка Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради (3 місце).
XІ. Номінація «Картини із насіння»
Саламащук Тетяна Володимирівна, керівник гуртка Долинського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради
(1 місце);
Майданська Світлана Романівна, вчитель Хутір-Будилівської ЗОШ
І-ІІ ст. Снятинської районної ради (2 місце);
Непик Любов Миколаївна, керівник гуртка Озерянського НВК
Тлумацької районної ради (3 місце).
XІІ. Номінація «Павуки»:
Габорак Оксана Василівна, керівник гуртка Яблунівського центру
дитячої творчості Косівської районної ради (1 місце);
Цап’юк Василь Іванович, вчитель Задубрівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Снятинської районної ради (2 місце);
Андрусів Катерина Іванівна, керівник гуртка Рогатинської школи
естетичного виховання учнів Рогатинської районної ради (3 місце).
XІІІ. Форм-робота
Гладуняк Оксана Іллівна, керівник гуртка Яремчанського центру
позашкільної роботи для дітей та юнацтва Яремчанської міської ради
(1 місце);
Яцищук Ірина Богданівна, керівник гуртка Городенківського центру
творчості учнівської молоді Городенківської районної ради (2 місце);
Салижин Наталя Михайлівна, педагог-організатор міського центру для
дітей та юнацтва по місцю проживання Івано-Франківської міської ради
(3 місце).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 21.02.2018р. №104

Аналітична довідка
про проведення районних (міських) етапів обласної заочної
виставки-конкурсу «Флористичний розмай»
В обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради вперше проводиться регіональна обласна заочна
виставка-конкурс «Флористичний розмай».
Мета Конкурсу – виховання ціннісного ставлення до природи рідного
краю; оволодіння навичками збору флористичного матеріалу для композицій,
методами створення флористичних робіт; розвиток творчих здібностей та
пізнавальної активності учнівської молоді; формування високого рівня
еколого - естетичної культури.
Слід відзначити високу активність учасників Конкурсу, оскільки на
обласний етап надійшли експонати (349) із всіх районів, міст обласного
підпорядкування, окремих об’єднаних територіальних громад (Тлумацька).
Юні майстри виготовили композиції із природних матеріалів.
Різноманітні техніки виконання, цікаві композиційні рішення втілилися в
майстерно виконаних роботах учасників конкурсу. Роботи, які представлені
на виставці зроблені з природних матеріалів, приваблюють оригінальністю
та красою.
Найбільшу кількість робіт представили: Надвірнянський районний
еколого-натуралістичний центр для дітей та юнацтва Надвірнянської
районної ради (29 робіт), Тлумацька об’єднана територіальна громада (26
робіт), Войнилівський центр дитячої та юнацької творчості Калуської
районної ради (26), Івано-Франківська міська дитяча екологічна станція
Івано-Франківської міської ради (25), Калуський центр науково-технічної
творчості учнівської молоді Калуської районної ради (25),
ІваноФранківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради (22).
На Виставку приймалися всі експонати, але журі оцінювали тільки ті
роботи, які відповідали вимогам Положення. За рішенням журі відзначено 38
переможців та призерів Конкурсу. Найбільшою складністю по техніці
виконання експонатів журі визнало
у Богородчанському районі (5
переможців та призерів), оригінальність задуму та новизною розробки
характеризувалися експонати Косівського (4), Тлумацького (3), ОЕНЦУМ

(3). У роботах відчувався індивідуальний творчий почерк вихованців гуртків
та учнів.
Відповідно до аналітичних довідок, складених за підсумками районного
(міського) етапу Конкурсу загальна кількість закладів загальної середньої та
позашкільної освіти, що взяли участь у районному (міському) етапі
становить 81, кількість учасників 606, кількість робіт понад 700 (точну
кількість не можливо визначити, оскільки не у всіх аналітичних довідках
вона вказана).
Проте, аналіз конкурсних робіт показав, що:
- не всі подані роботи відповідали умовам Конкурсу (невідповідність
напрямку флористика, композиційна недовершеність виробів, не
відповідність номінаціям Конкурсу тощо);
- мала активність об’єднаних територіальних громад у Конкурсі.

Директор ОЕНЦУМ

Гудзик Т.В.

