
Наказ №37 

по Тернопільському обласному центру  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді                                                                                         

 

    від 08.05.2018р. 

Про підведенню підсумків участі учнів,  

вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів  

в обласному етапі Всеукраїнської акції «Годівничка» 

 

Відповідно до плану роботи Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної 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 підсумковий протокол 

переможців обласного етапу Всеукраїнської акції «Годівничка». 

На основі вище зазначеного  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити протокол засідання журі по підведенню підсумків участі учнів,  

вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів в обласному етапі 

Всеукраїнської акції «Годівничка» (№01-18/53 від 04.04.2018р.). 

2. Визнати переможцями обласного етапу всеукраїнської акції «Годівничка» та 

нагородити грамотами Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді: 

2.1. Учнів 2-Г класу ЗОШ І-ІІІ ст. №11 м. Тернополя, керівник вчитель початкових 

класів Заблоцька Наталія Богданівна. 

2.2. Вихованці гуртка «Юні друзі природи» (Самарик Вікторія та Боднар Віталій) 

Козівського дитячого парку «Лісова пісня» Тернопільської області, керівник 

гуртків Гурська Олександра Іванівна. 

2.3. Вихованці гуртка «Рослини – символи України» (Сітарський Олександр та 

Сітарський Павло) Козівського дитячого парку «Лісова пісня» Тернопільської 

області, керівник гуртків Олійник Марія Михайлівна. 

2.4. Вихованці гуртка «Юні миротворці» Зборівського районного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Залозецької об’єднаної 

територіальної громади Тернопільської області, керівник гуртків Нечай Ірина 

Володимирівна. 

2.5. Побурко Марія учениця 8-го класу Голгочанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Підгаєцького району Тернопільської області, керівник вчитель біології Чохрій 

Марія Іванівна. 

2.6. Гарнага Ілона учениця 8-го класу Білокриницької ЗОШ І-ІІ ст. опорного закладу 

«Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ступенів Підгаєцького району Тернопільської області», 

керівник вчитель біології Мошковський Денис Іванович. 

2.7. Вихованці гуртка «Юні охоронці природи» Монастириського районного 

комунального будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, 

керівник Бойко Галина Петрівна. 

2.8. Звіт про проведення Всеукраїнської акції «Годівничка» підготовлений 

керівниками гуртків Скалатського будинку школярів Комунального закладу 

Скалатської міської ради Підволочиського району Тернопільської області 

Пашкевич Наталією Михайлівною, Миськів Романом Степановичем та Палац 

Надією Людвігівною.  

2.9. Вихованці гуртка «Природа рідного краю» Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, керівник гуртків Гевко 

Галина Ярославівна. 



3. Визнати переможцями в номінації «Краща методична розробка» таких 

учасників акції: 

3.1. Бойко Галину Петрівну, керівника гуртків Монастириського районного 

комунального Будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області 

(сценарій свята зимуючих птахів).       

3.2. Палац Надію Людвігівну, керівника гуртків Скалатського будинку школярів 

Комунального закладу Скалатської міської ради Підволочиського району 

Тернопільської області (експрес-гра «Допоможи зимуючим птахам»).               

4. Відзначити Подякою Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді за активну участь у проведенні 

широкої просвітницької та практичної роботи з охорони орнітофауни таких 

учасників акції: 
4.1. Заворотну Христину (на кращий малюнок), ученицю 3-го класу Новосілківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцького району Тернопільської області, керівник вчитель 

початкових класів Щербан Марія Петрівна. 

4.2. Прокопишин Валентин та Суровець Андрій (на кращий вірш оповідання), учні 5-

го класу Мирненської ЗОШ І-ІІ ст. Підгаєцького району Тернопільської області, 

керівник вчитель біології Ковалищин Ольга Михайлівна. 

4.3. Роздобудько Юлію (на кращу фотороботу), ученицю 7-го класу Поплавської 

ЗОШ І-ІІ ст. Підгаєцького району Тернопільської області, керівник вчитель 

біології Стояк Олена Леонідівна. 

4.4. Учнів 3-Б класу Опорного закладу Теребовлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 Тернопільської області, класний керівник Воробець Ганна Іванівна. 

4.5. Учням Піщатинського НВК Шумського району Тернопільської області. 

4.6. Ткачук Софії, учениці 2-го класу Колиндянської ЗОШ І-ІІІ ступенів ОТГ с. 

Колиндяни, керівник вчитель біології та екології Бойчук Людмила 

Володимирівна. 

4.7. Учнів 2-го класу Колиндянської ЗОШ І-ІІІ ступенів ОТГ с. Колиндяни, керівник 

вчитель Хрик Марія Михайлівна. 

4.8. Учнів 7, 8 класів НВК «Лозівська ЗОШ І – ІІІ ст.- ДНЗ» Байковецької ОТГ, 

керівники: вчитель біології Солонинка Г.З., вчитель трудового навчання Бутрин 

В.С. 

4.9. Антропова Христина, учениця 9-го класу Білокриницької ЗОШ І-ІІ ст. 

Підгаєцького району Тернопільської області. 

4.10. Вихованці гуртка «Природа рідного краю» Комунального позашкільного  

закладу  Центр  Дитячої  та  юнацької  творчості м. Бережани, керівник гуртків 

Ковальська Марія Остапівна.. 

5. Координатору обласного етапу Всеукраїнських акцій «Годівничка» Березіцькій 

М.М., методисту: 

5.1. узагальнені матеріали переможців обласного етапу Всеукраїнської акції 

«Годівничка» направити на Всеукраїнський етап відповідної акцій. 

5.2. результати акції висвітлити у засобах масової інформації та на сайті Центру.  

6. 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. 

7. Контроль за виконанням  наказу  залишаю за собою. 

 

 

 
               Директор                                                                                            Герц І.І. 

 

 


