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НАКАЗ
від 26.05.2017 р.

м. Івано-Франківськ

№ 341

Про підсумки обласного конкурсу
експериментально-дослідницьких робіт
із природознавства «Юний дослідник»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 05.04.2017р. № 213 «Про проведення ІІ
(фінального) етапу обласного конкурсу експериментально-дослідницьких
робіт із природознавства «Юний дослідник» 25 квітня 2017 року проведено ІІ
(фінальний) етап обласного конкурсу експериментально-дослідницьких робіт
із природознавства «Юний дослідник» (надалі – Конкурс).
У Конкурсі взяли участь молодші школярі загальноосвітніх шкіл та
вихованці
позашкільних
навчальних
закладів
Богородчанського,
Верховинського, Галицького, Городенківського, Долинського, Калуського,
Косівського, Надвірнянського, Рогатинського, Снятинського, Тисменицького
районів, міст Болехова, Бурштина, Івано-Франківська, Калуша та Яремчі.
Не взяли участь у Конкурсі школярі з Коломийського, Рожнятівського,
Тлумацького районів та міста Коломиї.
Відповідно до рішення журі Конкурсу
НАКАЗУЮ:
1.
Директору
Івано-Франківського
обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської
обласної ради Гудзик Т.В.:
1.1. Нагородити
грамотами
Івано-Франківського
обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської
обласної ради переможців і призерів Конкурсу (додаток 1).
1.2. Оголосити подяку педагогам за підготовку переможців та
призерів Конкурсу (додаток 2).
2.
Керівникам
місцевих
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міськвиконкомів проаналізувати результати участі в

обласному етапі Конкурсу та довести наказ до відома керівників
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (додаток 3).
3.
Керівникам місцевих органів управління освітою Коломийської
(Дем’янюк О.М.), Рожнятівської (Стоцький Р.Р.), Тлумацької (Пеник В.М.)
райдержадміністрацій та Коломийської (Бордун Л.Б.) міської ради підвищити
активність учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних
навчальних закладів у проведенні дослідницьких робіт.
4.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 26.05.2017р. № 341
Список переможців та призерів обласного Конкурсу на нагородження
грамотами Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
Секція «Я і природа, народознавство і краєзнавство»
І місце
 Дасевич Олександр, учень 5 класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст.
№10 Івано-Франківської міської ради (науковий керівник: Бабецька
Галина Володимирівна);
ІІ місце
 Гедзик Анастасія, учениця 5 класу Горохолинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради (науковий керівник: Марковецька
Оксана Василівна);
ІІІ місце
 Дубина Марія, учениця 5 класу Калуської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, вихованка
гуртка «Юні орнітологи» Калуського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Калуської міської ради (науковий
керівник: Люта Зоряна Степанівна).
Секція «Рослини навколо нас»
І місце
 Якимів Анастасія, учениця 3 класу Добровлянського НВК І-ІІІ ст.
Калуської районної ради (науковий керівник: Кубрак Надія Іванівна);
ІІ місце
 Огородник Микола, учень 6 класу Снятинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2,
вихованець гуртка «Флористика» Снятинської районної станції юних
натуралістів Снятинської районної ради (науковий керівник:
Нагорняк-Карбашевська Марія Дмитрівна);
ІІІ місце
 Глушко Захар, учень 5 класу Верховинської ЗОШ-інтернату І-ІІІст.
Верховинської районної ради (науковий керівник: Боднаровська
Наталія Анатоліївна).

Секція «Охорона здоров’я, тваринний світ»
І місце
 Крук Роман, учень 5 класу Перевозецької ЗОШ І-ІІ ст., вихованець
гуртка «Юний природодослідник» Перевозецької ЗОШ І-ІІ ст.
Калуської районної ради (науковий керівник: Вінтонович Олександра
Володимирівна);
ІІ місце
 Шпитчук Василь, учень 6 класу Красноїльської
ЗОШ І-ІІІ ст.
Верховинської районної ради (науковий керівник: Кочерган Надія
Михайлівна);
ІІІ місце
 Сеньків Назарій, учень 5 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської
районної ради (науковий керівник: Мальон Наталія Євгенівна).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 26.05.2017р. №341












Список
педагогів, які підготували переможців та призерів Конкурсу
Бабецька Галина Володимирівна, вчитель географії Івано-Франківської
ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Івано-Франківської міської ради;
Вінтонович Олександра Володимирівна, вчитель природознавства,
біології Перевозецької ЗОШ І-ІІст. Калуської районної ради;
Кубрак Надія Іванівна, вчитель початкових класів Добровлянського
НВК І-ІІІ ст. Калуської районної ради;
Марковецька Оксана Василівна, вчитель біології Горохолинської
ЗОШ І-ІІІст. Богородчанської районної ради;
Нагорняк-Карбашевська
Марія
Дмитрівна,
керівник
гуртків
Снятинської районної станції юних натуралістів Снятинської районної
ради;
Кочерган Надія Михайлівна, вчитель біології Красноїльської
ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської районної ради;
Боднаровська Наталія Анатоліївна, вчитель біології Верховинської
ЗОШ-інтернату І-ІІІст. Верховинської районної ради;
Люта Зоряна Степанівна, керівник гуртків Калуського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради;
Мальон Наталія Євгенівна, вчитель природознавства, географії
Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської районної ради.

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 26.05.2017р. №341
Аналітична довідка
складена за підсумками обласного конкурсу
дослідницько-експериментальних робіт із природознавства
«Юний дослідник»
У 2017 навчальному році Обласним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді проведено обласний конкурс експериментальнодослідницьких робіт із природознавства «Юний дослідник» (надалі –
Конкурс).
У Конкурсі взяли участь 48 молодших школярів із загальноосвітніх
шкіл та позашкільних навчальних закладів Богородчанського (2),
Верховинського (2), Галицького (1), Городенківського (1), Долинського (6),
Калуського (5), Косівського (6), Надвірнянського (6), Рогатинського (1),
Снятинського (2), Тисменицького (3) районів, міст Болехова (1), Бурштина
(2), Івано-Франківська (7), Калуша (2) та Яремчі (1).
Не надійшли роботи на Конкурс із Коломийського, Рожнятівського,
Тлумацького районів, міста Коломиї.
У порівнянні з минулим роком спостерігається позитивна динаміка
щодо кількості учасників Конкурсу (у 2016 році - 30 учасників, цьогоріч –
48), що свідчить про підвищення активності школярів у проведенні
дослідницьких робіт. Слід зазначити, що значна кількість дослідницьких
робіт не була відібрана членами журі для участі у ІІ етапі (із 48 робіт на
очний етап відібрано 35). Не дотримувались умов проведення Конкурсу (вік
учасників не відповідав положенню, теми деяких робіт не були актуальними,
деякі роботи носили описовий характер) школярі Галицького, Долинського,
Калуського, Косівського, Надвірнянського, Снятинського, Тисменицького
районів, міст Бурштина, Івано-Франківська.
Cвої творчі доробки представили учасники Конкурсу в секціях
«Я і природа, народознавство і краєзнавство», «Рослини навколо нас»,
«Охорона здоров’я, тваринний світ». Кращими були юні науковці з
Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. №10, Добровлянського НВК І-ІІІ ст. та
Перевозецької ЗОШ І-ІІ ст. Калуської району. Також цікавими були роботи
по бджільництву учнів Красноїльської ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинського району
та Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. Долинського району. Юні бджолярі вільно

володіли представленими матеріалами, продемонстрували зразки продуктів
бджільництва а також впевнено задавали запитання своїм опонентам. Велику
увагу по збереженню первоцвітів приділяли школярі Тростянецької ЗОШ
І-ІІІ ст. Долинського району, Пійлівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Добровлянського
НВК І-ІІІ ст. Калуського району.
У своїх роботах юні дослідники продемонстрували вільне володіння
представленими матеріалами, наполегливість в отриманні результатів
дослідницької роботи, проявили спостережливість за явищами в
навколишньому середовищі, з впевненістю відповідали на запитання членів
журі та своїх однолітків.
Проте не завжди дотримана відповідність рівня науковості та об’єму
дослідницької роботи віковим особливостям молодших школярів, не всі
роботи оформлені відповідно до вимог. Причиною невдач юних дослідників
під час презентації експериментально-дослідницьких робіт був переважно
недостатній рівень підготовки учасників їх науковими керівниками.

Директор ОЕНЦУМ

Т.В. Гудзик

