
Наказ №67 

 

по Тернопільському обласному центру  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді                                                                                         

 

    від 24.11.2017р. 

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 обласних етапів Всеукраїнської трудовій акції «Юннатівський зеленбуд», 

Всеукраїнської трудовій акції «Парад квітів біля школи» та підсумків обласного етапу 

Всеукраїнському  конкурсі  школярів та учнівської молоді «Вчимося заповідувати». 

На основі вище сказаного  

 

НАКАЗУЮ: 

 

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

вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів в обласних етапах: 

1.1.  Всеукраїнської акції «Юннатівський зеленбуд» (№01-18-121 від 22.11.2017р.). 

1.2. Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» (№01-18-121 від 

22.11.2017р.). 

1.3. Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської молоді «Вчимося 

заповідувати».  (№01-18/120 від 22.11.2017р.); 

2. Визнати переможцями обласного етапу: 

2.1.  всеукраїнської акції «Юнатівський зеленбуд» та нагородити грамотами 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді: 

2.1.1. Члени Залозецького учнівського лісництва «Лісовичок» Зборівського 

РЦЕНТУМ, (керівник Крохмалюк Надія Леонідіївна); 

2.1.2. Членіи шкільного лісництва НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст.- дошкільний 

навчальний заклад» с. Калагарівки Гусятинського району, (керівник Романів 

Валентина Петрівна). 

2.2. Всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» та нагородити 

грамотою  Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді за проведену практичну діяльність по розробці 

та впровадженню проектів озеленення навчальних закладів: 

2.2.1. Проект «Клумба моєї мрії». Підготували вихованці еколого-натуралістичних 

гуртків Монастириського районного комунального будинку дитячої та 

юнацької творчості. (керівник Артем Олександра Василівна); 

2.2.2. Проект «В рідній школі і сонце ясніше, квіти рясно лиш тут так цвітуть». 

Виконали старшокласники Новосільської ЗОШ І-ІІІст. ім. Зарицького. 

(керівник Мельник Ольга Михайлівна, вчитель біології та хімії); 

2.2.3. Презентація роботи «Парад квітів біля школи». Виконали учні 11 класу 

Чортківської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів. (керівник 

Захарків Світлана Михайлівна, вчитель біології). 

2.3. всеукраїнської трудової акції «Парад квітів біля школи» та відзначити 

подякою Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді: 



2.3.1. Презентація роботи «Парад квітів біля школи», «Дендропарк опорного закладу 

Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Виконали учні опорного закладу 

Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. (керівник Лаврик Наталія Петрівна, вчитель 

біології). 

2.4. всеукраїнського  конкурсу  школярів та учнівської молоді «Вчимося 

заповідувати» та нагородити грамотами Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді: 

2.4.1.1. вихованці гуртка «Природа рідного краю» Позашкільного комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради 

(керівник Ковальська Марія Остапівна, керівник гуртків Позашкільного 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської 

міської ради); 

2.4.1.2. Зарицька Анастасія, Малинич Анастасія, Дацюк Данило, вихованці гуртка  

«Юні друзі природи» Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник Нетрибяк Ірина 

Тадеївна, керівник гуртків Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді) (робота «Екзотичні дерева м. 

Тернополя»). 

3. Координаторам обласних етапів Всеукраїнської трудовій акції «Юннатівський 

зеленбуд» Дулебі У.В., методисту, Всеукраїнської трудовій акції «Парад квітів 

біля школи» Каменярській Л.Р., завідувачу відділом методичної роботи та 

обласного етапу Всеукраїнському  конкурсі  школярів та учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати» Кухарській Т.А., заступник директора з навчальної 

роботи: 

3.1. узагальнені матеріали обласних етапів Всеукраїнської трудовій акції 

«Юннатівський зеленбуд», Всеукраїнської трудовій акції «Парад квітів біля 

школи» та підсумків обласного етапу Всеукраїнському  конкурсі  школярів та 

учнівської молоді «Вчимося заповідувати» 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. 

 

 


