
Наказ №66 

 

по Тернопільському обласному центру  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді                                                                                         

 

    від 16.11.2017р. 

Про підведенню підсумків участі учнів,  

вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів  

в обласних етапах Всеукраїнських масових заходів 

 

Відповідно до плану роботи Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді на 2017р. навчальні заклади області брали 

участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних еколого-натуралістичних масових 

заходах області.  

Журі, на основі представлених матеріалів, підготували підсумкові протоколи 

переможців обласного етапу Всеукраїнської акції «Птах року 2017», та підсумків обласного 

етапу Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2017».  

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.  Всеукраїнської акції «Птах року 2017» (№01-18-111 від 14.11.2017р.); 

1.2. Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2017».  (№01-

18/112 від 14.11.2017р.). 

2. Визнати переможцями обласного етапу: 

2.1.  всеукраїнської акції «Птах року 2017» та нагородити грамотами 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді: 

2.1.1. Заблоцьку Христину, ученицю 6-В класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 11, 

вихованку гуртка «Юні рослинники» Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник Мисак Галина 

Ярославівна); 

2.1.2. Бортник Назарія, учня 5 класу, Байду Соломію, Деревенську Інну, учениці 8 

класу, Малець Вікторію, ученицю 7 класу Супранівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Підволочиського району (керівник Осадчук Галина Богданівна, учитель 

біології і хімії); 

2.1.3. Цимкало Володимира, учня Сосулівської ЗОШ І-ІІ ст. Чортківського району; 

2.1.4. Данелейко Юлію, Цимбалюк Аліну, учениць 7-В класу Чортківської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 5 (керівник Вільчинська Лілія Ярославівна, учитель біології); 

2.1.5. учнів ЗОШ І-ІІ ст. с. Шипівці Заліщицького району (керівник Лохвицька Марія 

Федорівна); 

2.1.6. вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Позашкільного комунального 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської 

міської ради (керівник Ліннік Ірина Сергіївна); 

2.1.7. учнів ЗОШ І-ІІІ ст. с. Перепельників Зборівського району (керівник Тхорик 

Наталія Петрівна, вчитель біології); 

2.1.8. Сарняк Уляну, Мигаль Тетяну, Ковальчук Юлію, Сивак Марію, Данилишина 

Валерія, Хомяк Віталія, Медвідя Володимира, Бурдяка Андрія, учні 7 класу 

Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. Теребовлянського району (керівник Медвідь Оксана 

Петрівна, учитель біології); 

2.1.9. Білецьку Тамілу, Гудиму Лілію, Кушнірук Катерину, Попівчак Діану, 

вихованців гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» Тернопільського 



обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

(керівник Михайлиця Ірина Павлівна); 

2.1.10. Семчишин Юлію, ученицю 7 класу  Колиндянської ЗОШ  І-ІІІ ст. 

Чортківського району (керівник Бойчук Людмила Володимирівна, учитель 

біології); 

2.1.11. Мацишин Миколу,  вихованця гуртка «Юні друзі природи» Кременецького 

районного центру дитячої творчості (керівник Кушнір Любов Андріївна, 

керівник гуртків-методист); 

2.1.12.  Боянівську Вероніку, ученицю Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, вихованку гуртка 

«Рослини-символи України» Козівського дитячого парку «Лісова пісня» 

(керівник Олійник Марія Михайлівна); 

2.1.13. Колодій Соломію, ученицю Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, вихованку гуртка 

«Юні друзі природи» Козівського дитячого парку «Лісова пісня» (керівник  

Сінгалевич Галина Несторівна); 

2.1.14.  учнів Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею Теребовлянської ОТГ 

Теребовлянського району (керівники Гануля Оксана Михайлівна і Федорчук 

Оксана Казимирівна, вчителі біології). 

2.2. всеукраїнської акції «Птах року 2017» та відзначити подякою 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді: 

2.2.1. Мельник Андріану, ученицю 9 класу Довгенської ЗОШ І-ІІ ст. 

Теребовлянського району (керівник Перхалюк Наталія Володимирівна); 

2.2.2. учнів 6 класу Плебанівської ЗОШ І-ІІ ст. Теребовлянського району (керівник 

Соляр Ольга Михайлівна, учитель біології). 

2.3. всеукраїнського  заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2017» та 

нагородити грамотами Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді: 

2.3.1. І. Номінація: поетичний твір «Флора, яку я люблю». 

2.3.1.1. Верля Христина Михайлівна, 16р., учениця ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гадинківці 

Гусятинського району. Конкурсна робота «Поле мого дитинства»; 

2.3.1.2. Леськів Юлія Ярославівна, 14 років, учениця НВК «Лисичинський 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Новосільської сільської ради Підволочиського району. Конкурсна 

робота «Флора, яку я люблю...»; 

2.3.1.3. Івашків Наталя, учениця 11-Б класу Козівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1, вихованка 

гуртків Козівського дитячого парку «Лісова пісня» (керівник Івашків Галина 

Ігорівна) Конкурсна робота «Я люблю свою Флору»; 

2.3.1.4.Колесник Ангеліна Петрівна, 12 років, с. Білокриниця  Кременецького району. 

Конкурсна робота «Ромашка». 

2.3.2. ІІ. Номінація: малюнок «Рослинний світ навколо нас». 

2.3.2.1. Кругляк  Олеся, 13р., вихованка будинку дитячої та юнацької творчості смт. 

Козова. Конкурсна робота «Цей дивовижний світ рослин»; 

2.3.2.2. Погорицький Олександр, вихованець будинку дитячої та юнацької творчості 

смт. Козова. Конкурсна робота «Квітка сонця»; 

2.3.2.3. Мілян Вікторія, 12 р., вихованка гуртка «Рослини-символи України» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, (керівник Демків Уляна Василівна). Конкурсна робота 

«Красень ірис»; 

2.3.2.4.Онишкевич Юлія. 13р.,  вихованка гуртка «Рослини-символи України» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, (керівник Демків Уляна Василівна). Конкурсна робота 

«Квітка сонця»; 

2.3.2.5.Скоць Лілія, 13р.. вихованка гуртка «Рослини-символи України» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 



учнівської молоді, (керівник Покляцька Павліна Василівна). Конкурсна робота 

«Принц квітів»; 

2.3.2.6.Седляш Марія, 16 р., учениця ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Гадинківці Гусятинського 

району. Конкурсні роботи «Літо», «Латаття біле»; 

2.3.2.7.Ангел Олеся, 13р., учениця ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гадинківці Гусятинського району. 

Конкурсні роботи «Яблуневий цвіт», «Фіалки»; 

2.3.2.8.Верля Христина, 16р., учениця ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Гадинківці Гусятинського 

району. Конкурсна робота «Моє рідне поле», «Іриси»; 

2.3.2.9.Равчак Світлана, 13р., вихованка Скалатського  будинку школярів Скалатської 

ОТГ Підволочиського району. Конкурсна робота «І летить повільним рухом»; 

2.3.2.10.Комар Анастасія, 12 р., вихованка Скалатського  будинку школярів 

Скалатської ОТГ Підволочиського району. Конкурсні роботи «У квітів – жива 

душа», «Квіти рідної природи квітнуть в тиші вечоровій»; 

2.3.2.11.Павлюк Максим, 13р., вихованець Скалатського  будинку школярів 

Скалатської ОТГ Підволочиського району. Конкурсні роботи «Кала – замріяна, 

тендітна, ласкава, ніжна і привітна», «А мальви цвітом майорять…»; 

2.3.2.12.Бай Володимир, 13 р., вихованка гуртка «Рослини-символи України» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, (керівник Гевко Галина Ярославівна); 

2.3.2.13.Ляшкевич Діана, 12 р., вихованка гуртків Козівського дитячого парку «Лісова 

пісня». Конкурсні роботи «Купава», «Сніговий дзвіночок»; 

2.3.2.14.Боянівська вероніка, 12 р..  вихованка гуртків Козівського дитячого парку 

«Лісова пісня». Конкурсні роботи «Символ примирення», «Відблиск небес», 

«Квітка сонця»; 

2.3.2.15.Івашків Наталя, учениця 11-Б класу Козівської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1, вихованка 

гуртків Козівського дитячого парку «Лісова пісня», (керівник Івашків Галина 

Ігорівна). Конкурсні роботи «Мак», «Волошки», «Ромашка»; 

2.3.2.16.Тхорик Софія, 14 р., вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, (керівник Сворінь Надія Володимирівна). Конкурсна робота 

«Калина – символ України»; 

2.3.2.17.Тхорик Соломія, 14 р., вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, (керівник Сворінь Надія Володимирівна). 

Конкурсна робота «Монстера»; 

2.3.2.18.Дущак Вікторія, 12р., вихованка гуртка «Лікарські рослини» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

(керівник Шум’як Наталя Романівна). Конкурсні роботи «Лілія над водою», 

«Тюльпан», «Поле волошок і маків»; 

2.3.2.19.Федущак Христина, 12р., вихованка гуртка «Лікарські рослини» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, (керівник Шум’як Наталя Романівна). Конкурсні роботи 

«Метелик і квітка», «Троянди і любов», «Троянди». 

3. Координатору обласних етапів Всеукраїнської акції «Птах року 2017», та 

підсумків обласного етапу Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День 

рослин – 2017» Михайлиці І.П., завідувачу відділом організаційно-методичної 

роботи: 

3.1. узагальнені матеріали обласних етапів Всеукраїнської акції «Птах року 2017», та 

підсумків обласного етапу Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу 

«День рослин – 2017» направити на Всеукраїнський етап відповідник конкурсів і 

акцій. 

3.2. результати конкурсу та акції 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. 

 

 


