УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 06.01. 2017 р.

м. Івано-Франківськ

№ 16

Про підсумки проведення обласного
етапу Всеукраїнської трудової акції
«Дослідницький марафон»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 15.06.2016 року № 347 «Про проведення обласного
етапу Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон» до 1
листопада 2016 року проведено обласний етап щорічної Всеукраїнської
трудової акції «Дослідницький марафон» (надалі - Акція).
У Акції взяли участь школярі із Богородчанського, Городенківського,
Долинського, Снятинського, Косівського, Рогатинського, Тисменицького
районів, міст Калуша та Івано-Франківська. Всього представлено 19 робіт.
Не взяли участь в Акції школярі із Верховинського, Галицького,
Коломийського, Калуського, Надвірнянського, Рожнятівського, Тлумацького
районів, Верхнянської, Старобогородчанської, Печеніжинської ОТГ та міст
Болехова, Коломиї, Яремча та Бурштина.
Не організовано районні (міські, ОТГ) етапи у Верховинському,
Галицькому,
Коломийському,
Калуському,
Надвірнянському,
Рожнятівському,
Тлумацькому
районах,
Верхнянській,
Старобогородчанській, Печеніжинській ОТГ та містах Болехові, Коломиї,
Яремчі, Бурштині.
На підставі рішення журі Акції (протокол №2 від 25.10.2016р.)
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотою департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації педагогів, які підготували переможців Акції
(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 екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
учасників – переможців Акції (додаток 2);

2.2. Нагородити грамотами Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
учнівські колективи за активну участь у Акції (додаток 3);
2.3. Надіслати керівникам місцевих органів управління освітою
аналітичну довідку про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової
акції «Дослідницький марафон» (додаток 4).
2.4. Скерувати матеріали переможців обласного етапу Акції до
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ)
для участі у Всеукраїнському етапі.
3. Керівникам місцевих органів управління освітою Верховинської
(Гуцуляк В.В.) Галицької (Матейко І.Б.), Калуської (Савчук О.І.),
Коломийської (Мартинюк І.П.), Надвірнянської (Северилов С.В.),
Рожнятівської
(Стоцький
Р.Р.),
Тлумацької
(Пеник
В.М.)
райдержадміністрацій, Верхнянської (Климишин І.І.), Старобогородчанської
(Різник О.Я.), Печеніжинської (Яворський М.Т.) об’єднаних територіальних
громад та Бурштинської (Томин І.С.), Яремчанської (Онутчак І.В.),
Коломийської (Бордун Л.Б.) і Болехівської (Сайко І.І.) міських рад до
20.01.2017 року на електронну адресу if_odencum@ukr.net (ІваноФранківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді)
надати письмові пояснення щодо невиконання наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики облдержадміністрації від 15.06.2016 року №
347 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції
«Дослідницький марафон».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора,
начальника управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти
департаменту
освіти,
науки
та
молодіжної
політики
облдержадміністрації Будзака І.В.

Директор департаменту

Кімакович В.Є.

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №16
Список педагогів, які підготували переможців Акції
- Нагорняк-Карбашевська Марія Дмитрівна, керівник гуртка «Юні друзі
природи» Снятинської районної станції юннатів Снятинської районної ради;
- Васильчишин Богданна Богданівна – завідувач еколого-натуралістичного
відділу Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради;
- Слободян Марія
ЗОШ І-ІІІ ст. №16;

Онуфріївна, вчитель

біології

Івано-Франківської

- Дем’янів Наталія Степанівна, керівник гуртка «Юні екологи» екологонатуралістичного відділу Калуського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді Калуської міської ради;
- Карайченцева Людмила Леонідівна, керівник гуртка «Рослини – символи
України» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради;
- Комар Марія Михайлівна, керівник гуртка «Юні натуралісти» екологонатуралістичного відділу Городенківського районного центру творчості
учнівської молоді Городенківської районної ради.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №16
Список переможців Акції
- Романів Іванна, учениця 5 класу Снятинської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка
гуртка «Юні друзі природи» Снятинської районної станції юннатів
Снятинської районної ради;
- Сав’юк Юлія, учениця 5 класу Снятинської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка гуртка
«Юні друзі природи» Снятинської районної станції юннатів Снятинської
районної ради;
- Гоян Наталія, учениця 5 класу Снятинської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка гуртка
«Юні друзі природи» Снятинської районної станції юннатів Снятинської
районної ради;
- Чігур Вікторія, учениця 5 класу Снятинської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка
гуртка «Юні друзі природи» Снятинської районної станції юннатів
Снятинської районної ради;
- Васильків Марта, учениця 11 класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. №16,
вихованка гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради;
- Полторацький Віктор, учень 10-А класу Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №1,
вихованець гуртка «Юні екологи» еколого-натуралістичного відділу
Калуського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської
міської ради;
Гурток
«Юні
натуралісти»
еколого-натуралістичного
відділу
Городенківського
районного
центру
творчості
учнівської молоді
Городенківської районної ради;
- Гриців Анна, учениця 12 групи Івано-Франківського природничоматематичного ліцею, вихованка гуртка «Рослини – символи України» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської
ради.

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №16
Список учасників обласного етапу, які взяли активну участь у Акції
- Бандура Ольга, учениця 8 класу Івано-Франківського обласного ліцею для
обдарованих дітей сільської місцевості, вихованка гуртка «Юні натуралісти»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради (кер. Бадай В.Я.);
- Глубіцька Уляна, учениця 6 класу, член еколого-натуралістичного гуртка
Космацької ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанської районної ради (кер.Максимів Л.В.);
- Романюк Василь, учень 6 класу, член еколого-натуралістичного гуртка
Космацької ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанської районної ради (кер.Максимів Л.В.);
- Петрів Вікторія, учениця 8-Б класу Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, вихованка
гуртка «Лікарські рослини» Калуського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді Калуської міської ради (кер. Федорчак О.М.);
- Атаманюк Софія, вихованка гуртка «Лікарські рослини» Яблунівського
центру дитячої творчості Косівської районної ради (кер. Ткаченок У.А.);
- Цюпер Ольга, учениця 13 групи Івано-Франківського природничоматематичного ліцею, вихованка гуртка «Аматори зеленої архітектури»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради (кер. Шиян Г.Г.).
- Гриджук Євгенія, учениця 3 класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9,
вихованка гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради (кер.
Пелешок Н.М.);
- Перепелюк Каміла, вихованка гуртка «Юні квітникарі» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради
(кер. Дидик О.І.);
- Пилипіва Іллю, учень 4 класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 26,
вихованець гуртка «Любителі сукулентних рослин» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради
(кер. Пилипів Н.М.);
- Королик Роман, член гуртка «Флористика» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради (кер.
Полуніна І.В.).

Додаток 4
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 06.01.2017р. №16
Аналітична довідка
про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції
«Дослідницький марафон»
Впродовж 2016 року в Івано-Франківській області проведено обласний
етап Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон» (далі Акція).
Порівняно з минулим роком кількість робіт від учасників Акції суттєво
збільшилась – 19 робіт у 2016 році проти 5 робіт у 2015 році.
До дослідницької і експериментальної роботи в області відповідно до
розділів Акції долучилися школярі із Богородчанського, Городенківського,
Долинського, Снятинського, Косівського, Рогатинського, Тисменицького
районів та міст Калуша і Івано-Франківська.
На адресу обласного оргкомітету надійшли аналітичні довідки та
роботи учасників Акції із:
- Еколого-натуралістичного відділу центру науково-технічної
творчості учнівської молоді м. Калуша (2 роботи);
- Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції (7 робіт);
- Узинської ЗОШ І-ІІ ст. Тисменицького району (2 роботи);
- Снятинської районної станції юннатів (2 роботи);
- Богородчанського району (2 роботи);
- Яблунівського центру дитячої творчості Косівського району
(1 робота) – відсутня аналітична довідка;
- Городенківського районного центру творчості учнівської молоді
(1 робота) – відсутня аналітична довідка;
- Рогатинської ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинського району (1 робота);
- Долинського району (1 робота).
Найбільш актуальним виявилось проведене дослідження вихованцями
Снятинської районної станції юннатів (кер. Нагорняк-Карбашевська М.Д.),
які вивчали «поведінку» різних сортів помідорів і їх стійкість до умов
спекотного літа. Районна станція не має НДЗД, тому дослідження проводили
на приватній присадибній ділянці.
Впродовж декількох років вихованці еколого-натуралістичного відділу
Городенківського районного центру творчості учнівської молоді
(кер. Комар М.М.) продовжують досліджувати залежність врожайності
різних овочевих культур від дії регулятора росту Івін. В цьому році вони
представили результати дослідження із столовим буряком сорту Циліндр.
Юннати Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції

(кер. Слободян М.О., вч. біології Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. №16,
Васильчишин Б.Б., зав. еколого-натуралістичним відділом МДЕС)
застосували цікаву методику для визначення врожайності помідорів,
прищеплених впритул.
Вихованці еколого-натуралістичного відділу Калуського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді (кер. Дем’янів Н.С.) дослідили
залежність розвитку кабачка звичайного від впливу органічних добрив,
збагачених азотфіксуючими бактеріями.
Цікаве дослідження провели вихованці Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції (кер. Карайченцева Л.Л.). Вони досліджували
залежність схожості і декоративності айстри сорту Унікум від терміну
зберігання насіння.
Разом з тим журі Акції відзначає, що не всі роботи виявились
конкурентними.
Зовсім не дотримувались умов проведення Акції школярі Рогатинської
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (кер. Стахура Г.А.) Рогатинського району та Узинської
ЗОШ І-ІІ ст. (кер. Рендич Н.І.) Тисменицького району.
Багато робіт школярів насичені інформацією з інтернету і настільки
засмічені помилками перекладу, що в кінцевому результаті проведене
дослідження втратило сенс.
Не організовано районні, (міські, ОТГ) етапи у Верховинському,
Галицькому,
Коломийському,
Калуському,
Надвірнянському,
Рожнятівському,
Тлумацькому
районах
Верхнянській,
Старобогородчанській, Печеніжинській об’єднаних територіальних громадах
та містах: Болехові, Коломиї, Яремчі, Бурштині.
Не взяли участь в Акції школярі із Верховинського, Галицького,
Коломийського, Калуського, Надвірнянського, Рожнятівського, Тлумацького
районів; Верхнянської, Старобогородчанської, Печеніжинської об’єднаних
територіальних громад та міст: Болехова, Коломиї, Яремча та Бурштина.
Відсутні аналітичні довідки та протоколи засідання оргкомітетів із
відділів освіти Верховинської, Галицької, Калуської, Коломийської,
Надвірнянської, Рожнятівської та Тлумацької райдержадміністрацій;
Верхнянської,
Старобогородчанської,
Печеніжинської
об’єднаних
територіальних громад; управління освіти, молоді та спорту Коломийської
райдержадміністрації, управління освіти виконавчого комітету Болехівської
та Коломийської міських рад, управління освіти виконавчого комітету
Яремчанської міської ради та відділу освіти і науки Бурштинської міської
ради.
Директор центру
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