Наказ №28
по Тернопільському обласному центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
від 30.03.2018р.
Про підведенню підсумків участі учнів,
вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
в обласних етапах Всеукраїнських масових заходів
Відповідно до плану роботи Тернопільського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді на 2018р. навчальні заклади області брали
участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних еколого-натуралістичних масових
заходах області.
Журі, на основі представлених матеріалів, підготували підсумкові протоколи
переможців обласних етапів Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна
галерея», Всеукраїнських акцій «Кролик» і «День зустрічі птахів» та Всеукраїнського
конкурсу дитячої творчості «Парки – легені міст і сіл».
На основі вище зазначеного
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити протоколи засідання журі по підведенню підсумків участі учнів,
вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів в обласних етапах:
1.1. Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея» (№01-18/43
від 23.03.2018 р.);
1.2. Всеукраїнської акції «Кролик» (№01-18/44 від 25.03.2018р.);
1.3. Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» (№01-18/40-а від 13.03.2018р.);
1.4. Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Парки – легені міст і сіл» (№0118/40-б від 14.03.2018р.).
2. Визнати переможцями обласного етапу:
2.1. всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея» та
нагородити грамотами Тернопільського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді:
2.1.1. Стефінів Дарини, вихованки гуртка ПКНЗ «Центр дитячої та юнацької
творчості» Бережанської міської ради, керівник Лінник І.С. («Карпатський
красень», «Грація і небезпека»)
2.1.2. Терлецької Дарини, вихованки гуртка ПКНЗ «Центр дитячої та юнацької
творчості» Бережанської міської ради, керівник Лінник І.С. («Висока сила
природи», «Лісовий велетень»)
2.1.3. Колективну роботу вихованців гуртка «Екологічна стилістика» КУ «Районний
центр позашкільної освіти Бережанської районної ради». («Казкові птахи»,
«Веселі звірі», «Чарівні птахи»).
2.1.4. Гопей Софії, 15р., учениці 9 класу Мирненської ЗОШ І-ІІ ст. Підгаєцького
району. ( «Лише пісня солов’їна на просторах України», «У погляді моєму
сила, мудрість, відвага, гордість і могутність»)
2.1.5. Михно Тетяни, 13р, учениці Галущинської ЗОШ І-ІІ ст Підволочиського
району . («Завжди разом», «Жираф»)
2.1.6. Погорецької Карнели, 15р. учениці
Галущинської ЗОШ І-ІІ ст
Підволочиського району («Цар звірів», «Лебеді кохання»)
2.1.7. Лахманюка Костянтина, 12р.. учня Матвіївського НВК «загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ» Шумського району («Найбільший ссавець
савани», «Знялась на крила дика качка»)
2.1.8. Рижевської Дарини, 14р., учениці Матвіївського НВК «загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ» Шумського району («Тукан токо», «Одуд»)

2.1.9. Вишомірської Вікторії, 14р., учениці Піщатинського НВК «загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІ ст- ДНЗ» Шумського району («Панда», «Собака»).
2.1.10. Костецької Злати, учениці 7-В кл Учні Тернопільської спеціалізованої школи
І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов («Благородний олень».
«Африканська саванна»).
2.1.11. Савицької Єлизавети, 13р., учениці Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ
ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов («Снігур у весняну пору»,
«Райський птах»).
2.1.12. Водяної Діани, учениці 7-Б кл. Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.
№ 3 з поглибленим вивченням іноземних мов («Тварини не вороги, а друзі»,
«Краєвиди із будь-якої точки»).
2.1.13. Гуменної Марії, 14р., учениці Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Байковецької ОТГ
Тернопільського району («Мудрість погляду», «Королівське сімейство»)
2.1.14. Дзендзель Оксани, 13р., учениці НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»
Байковецької
ОТГ Тернопільського району («Руда ласунка», «Плямиста
красуня»).
2.1.15. Колективну роботу: Тхорик Софії, Тхорик Соломії (15р), Метельської
Мар’яни, Метельської Діани (14р), учениць Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8,
вихованок гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» Тернопільського
ОЦЕНТУМ, керівник Сворінь Н.В. («Попугай Какаду», «Півники і курочка»)
2.1.16. Тиханської Оксани, 14р, учениці ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Копичинці
Гусятинського району, керівник Новоженець Марія Володимирівна. («Тукан
Токо», «Міфічна лисиця»).
2.1.17. Баляк Надії, 14р. учениці ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Копичинці Гусятинського
району, керівник Новоженець Марія Володимирівна. («Білочка з горішком»,
«Кардинал Віргінський»).
2.1.18. Пиндюр Христини, 12 р. Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 22 («Лінивець»,
«Благородний олень»).
2.1.19. Приступи Аліни, 14р., учениці В.Ходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. Козівського
району, керівник Гавришко Юрій Дмитрович. («Нічний мисливець», «Моя
красива мама»).
2.1.20. Колективну роботу: Кавяк Оксани (14р.), Шміло Оксани (13р), учениць
Козівської державної української гімназії ім.В.Герети . («Самотній вовк»,
«Знайомтесь! Жирафа»)
2.1.21. Дідицької Надії, 12р., вихованки гуртка «Берегиня» Козівського дитячого
парку «Лісова пісня», керівник Нечипорук Алла Володимирівна. («Сова»,
«Колібрі»).
2.2. всеукраїнської акції «Кролик» та нагородити грамотою Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді:
2.2.1. Коверського Володимира, учня 7 –В класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 24. керівник дослідження: учитель біології Думенко Галина Іванівна.
Проект: «Вплив комбінованого типу годівлі на ріст та розвиток кролів в умовах
приватного сектору».
2.3. всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» та нагородити грамотами
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді:
2.3.1. Номінація «Найкращий організатор біологічних свят»:
2.3.1.1.Бойко Галина Петрівна, керівник гуртків Монастириського районного
комунального будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області.
2.3.1.2.Бабій Наталія Дмитрівна, вчитель біології Турівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Підволочиської селищної ради Тернопільської області.
2.3.1.3.Вчителі ГПД Піщатинського НВК Шумського району Тернопільської області.
2.3.2. Номінація Номінація « Агітаційна робота»:

2.3.2.1.Ожібко Неля, вихованка гуртка «Природа рідного краю» Зборівського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Залозецької об’єднаної територіальної громади Зборівського району
Тернопільської області, керівник гуртків Крохмалюк Надія Леонідівна.
2.3.3. За кращий звіт про проведену роботу в рамках акції «День зустрічі птахів»:
2.3.3.1.Вихованці гуртка «Юні скаути» ЗОШ І-ІІ ступенів с. Підберізці Залозецької
об’єднаної територіальної громади, керівник Яворська Надія Михайлівна.
2.3.3.2.Експедиційний загін «Юні екологи» Шкроботівського НВК Шумського
району, керівник педагог-організатор Левчук Ю.С.
2.3.3.3.Бабій Наталія Дмитрівна, вчитель біології Турівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Підволочиської селищної ради Тернопільської області.
2.3.3.4.Ожібко Неля, вихованка гуртка «Природа рідного краю» Зборівського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Залозецької об’єднаної територіальної громади Зборівського району
Тернопільської області, керівник гуртків Крохмалюк Надія Леонідівна.
2.3.3.5.Вихованці гуртка «Юні охоронці природи» Монастириського районного
комунального будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області,
керівник гуртків Бойко Галина Петрівна.
2.4. всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Парки – легені міст і сіл» та
нагородити грамотою Тернопільського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді:
2.4.1. Матеріали на Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл», презентація
екологічної роботи Староскалатської ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиського району,
підготувала учениця 8-го класу Петрик Ніна, керівник вчитель біології
Кривецька Марія Михайлівна.
2.4.2. Матеріали на Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл», підготувала
учениця 8-Б класу Скалатської ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиського району Сулима
Юлія, керівник вчитель біології Гевчук Надія Юріївна.
2.4.3. Матеріали на Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл»,
дослідницький проект «Підволочиська міська паркова зона», підготував
Маховський Іван, учень 9-Б класу Підволочиської гімназії імені Івана Франка
Підволочиської селищної ради Тернопільської області, керівник вчитель
біології Липка Людмила Анатоліївна.
2.4.4. Матеріали на Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл», підготували
експедиційний загін «До таємниць природи» ЗОШ І-ІІ ст. с. Манаєва
Зборівського району Тернопільської області, керівник вчитель основ здоров'я і
технологій Сеньків Інна Романівна.
2.4.5. Матеріали на Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл», підготували
вихованці гуртка «Юні лісівники» Михалик Ірина та Черевик Мар’яна
Зборівського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Залозецької об’єднаної територіальної громади Тернопільської області.
2.4.6. Матеріали на Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл», «Дендрарій
опорного закладу»
підготували учні 6-В класу опорного закладу
Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, керівник вчитель біології Кірдей
Юрій Якович.
2.4.7. Матеріали на Всеукраїнський конкурс «Парки – легені міст і сіл»,
«Дослідження традицій природокористування в Україні та сучасні напрямки
садово-паркового мистецтва» підготувала учениця 7-го класу Возьна Ірина,
керівник вчитель трудового навчання та образотворчого мистецтва Хома Інна
Мирославівна.
2.4.8. Парки міста Тернополя (матеріали на Всеукраїнський конкурс «Парки – легені
міст і сіл»), підготували вихованці гуртка «Екологічний дизайн» ТОЦЕНТУМ
Авраменко Аліна, Березіцька Божена, Дуда Микола та Пасічник Назарій,
керівник гуртків Березіцька Мирослава Мирославівна.

3. Координаторам обласних етапів Всеукраїнських акцій та конкурсів Михайлиці
І.П., завідувачу відділом організаційно-методичної роботи та Березіцькій М.М.,
методисту:
3.1. узагальнені матеріали переможців обласних етапів Всеукраїнського конкурсу
дитячого малюнку «Зоологічна галерея», Всеукраїнських акцій «Кролик» і «День
зустрічі птахів» та Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Парки – легені
міст і сіл» направити на Всеукраїнські етапи відповідник конкурсів і акцій.
3.2. результати конкурсів та акцій висвітлити у засобах масової інформації та на сайті
Центру.
4.
Адміністрація Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам та педагогічним
працівникам позашкільних та загальноосвітніх закладів освіти за підготовку
учнівської молоді і активну участь у профільних конкурсах.
5.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Герц І.І.

