УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 31.01. 2017 р.

м. Івано-Франківськ

№ 51

Про підсумки обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу
«Юний селекціонер і генетик»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 12.09.2016 р. № 446 «Про проведення
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик»
17 жовтня 2016 року проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«Юний селекціонер і генетик» (далі - Конкурс).
На Конкурс були представлені дослідницькі роботи в галузі селекції
сільськогосподарських рослин, здійснені учнями 10 учнівських колективів
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Снятинського,
Долинського, Богородчанського, Тлумацького районів, міст ІваноФранківська, Коломиї, Болехова, Обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.
Не взяли участі в обласному етапі Конкурсу школярі Верховинського,
Галицького, Городенківського, Калуського, Коломийського, Косівського,
Надвірнянського, Рожнятівського, Тисменицького районів, міст Бурштина,
Калуша, Яремча, Верхнянської, Старобогородчанської, Печеніжинської ОТГ.
Не організовано районні етапи Конкурсу у Верховинському,
Галицькому, Городенківському, Калуському, Косівському, Коломийському,
Надвірнянському, Рожнятівському та Тисменицькому районах, містах
Бурштині, Калуші та Яремчі, Верхнянській, Старобогородчанській,
Печеніжинській ОТГ.
На підставі рішення журі з проведення Конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації педагогів, які підготували переможців
Конкурсу (додаток 1).
2. Директору Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради Гудзик Т.В.:

2.1. Нагородити
грамотами
Івано-Франківського
обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді переможців Конкурсу
(додаток 2);
2.2. Скерувати матеріали переможців Конкурсу до Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ) для участі у
Всеукраїнському етапі.
2.3. Надіслати керівникам місцевих органів управління освітою
аналітичну довідку про проведення обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу «Юний селекціонер і генетик» (додаток 3).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою Верховинської
(Гуцуляк В.В.), Галицької (Матейко І.Б.), Городенківської (Заліщук М.М.),
Калуської (Савчук О.І.), Коломийської (Мартинюк І.П.), Косівської
(Козьменчук В.Я.), Надвірнянської (Северилов С.В.), Рожнятівської
(Стоцький Р.Р.), Тисменицької (Шарабуряк С.І.) райдержадміністрацій,
Бурштинської (Томин І.С.), Калуської (Люклян І.О.) та Яремчанської
(Онутчак
І.В.)
міських
рад,
Верхнянської
(Климишин
І.І.),
Старобогородчанської (Різник О.Я.), Печеніжинської (Яворський М.Т.)
об’єднаних територіальних громад надати до 15.02.2017 року на електронну
адресу if_odencum@ukr.net (Івано-Франківський обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді) письмові пояснення щодо
невиконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 12.09.2016 р. № 446
«Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Юний
селекціонер і генетик".
4.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 31.01.2017 р.№51
Список
педагогів, які підготували переможців обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу «Юний селекціонер і генетик», нагороджених грамотою
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.
 Бойко Світлана Анатоліївна, вчитель біології Глибівської ЗОШ І-ІІ
ступенів Богородчанської районної ради;
 Нагорняк-Карбашевська Марія Дмитрівна, керівник гуртка «Юні
друзі природи» Снятинської районної станції юних натуралістів
Снятинської районної ради;
 Чміль Оксана Михайлівна, вчитель біології Долинського
природничо-математичного ліцею Долинської районної ради;
 Шиян Галина Григорівна, керівник гуртка «Аматори зеленої
архітектури» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
Івано-Франківської міської ради.

Директор ОЕНЦУМ

Т.Гудзик

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 31.01.2017 р.№51

Список
переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і
генетик», нагороджених грамотою Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
- Жигалов Євген – учень 7 класу Снятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
вихованець гуртка «Юні друзі природи» Снятинської районної станції
юних натуралістів Снятинської районної ради;
- Михайлів Ольга – учениця 8 класу Глибівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Богородчанської районної ради;
- Стасевич Софія – учениця 9 класу Долинського природничоматематичного ліцею Долинської районної ради;
- Цюпер Ольга – учениця 13 групи Природничо-математичного ліцею
м. Івано-Франківська, вихованка гуртка «Аматори зеленої
архітектури» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
Івано-Франківської міської ради.

Директор ОЕНЦУМ

Т.Гудзик

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 31.01.2017 р.№51
Аналітична довідка
про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний
селекціонер і генетик».
На розгляд журі були представлені дослідницькі роботи в галузі
селекції сільськогосподарських рослин здійснені учнями 10 творчих
учнівських об’єднань Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
(2 роботи), Снятинської районної станції юних натуралістів, Долинського
природничо-математичного ліцею, Глибівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Богородчанського району, Рогатинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,
Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді,
Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тлумацького району, Міжрічанської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Болехівської міської ради, Обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.
У порівнянні з минулим роком кількість учасників збільшилася у 4
рази.
Змістовні матеріали дослідницьких робіт в галузі селекції подали
учнівські колективи Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції,
Снятинської районної станції юних натуралістів, Долинського природничоматематичного ліцею Долинської районної ради, Глибівської ЗОШ І-ІІ
ступенів Богородчанської районної ради.
Порівняно з минулим роком якісно зросла і відзначається актуальністю
та методичною грамотністю дослідницька робота Стасевич Софії учениці 9
класу Долинського природничо-математичного ліцею та Цюмпер Ольги
вихованки гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції.
Разом з тим журі відзначає, що:
- значна частина робіт не відповідає вимогам Конкурсу;
- не всі дослідницькі роботи оформлені методично грамотно, тематика
деяких не є актуальною;
- у Верховинському, Галицькому, Городенківському, Калуському,
Косівському, Коломийському, Надвірнянському, Рожнятівському та
Тисменицькому районах, містах Бурштині, Калуші та Яремчі,

Верхнянській, Старобогородчанській, Печеніжинській ОТГ не була
проведена робота з організації участі школярів та педагогів у цьому
Конкурсі.

Директор ОЕНЦУМ

Т.Гудзик

