УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 13.11.2017 р.

м. Івано-Франківськ

№ 630

Про підсумки обласного (очного) етапу
Всеукраїнського конкурсу
навчально-дослідних земельних ділянок
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 11.09.2017 р. № 481 «Про проведення обласного
(очного) етапу Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних
ділянок» 19 жовтня 2017 року в приміщенні Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді проведено обласний (очний)
етап Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок (далі Конкурс).
На Конкурс представили результати роботи на навчально-дослідних
земельних ділянках учнівські колективи та творчі учнівські об’єднання
навчальних закладів з Богородчанського, Верховинського, Городенківського,
Долинського, Калуського, Коломийського, Надвірнянського, Рогатинського,
Рожнятівського, Снятинського, Тисменицького районів, міст Івано-Франківська,
Болехова, Калуша та Коломиї.
Не взяли участі в обласному етапі Конкурсу школярі Галицького,
Косівського, Тлумацького районів, міст Бурштина та Яремчі.
Не організовано районні, міські етапи в Галицькому, Косівському,
Тлумацькому, Рогатинському районах, містах Бурштин та Яремча.
На підставі рішення журі з проведення 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 екологонатуралістичного 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).

1.3. Нагородити подяками Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді учасників Конкурсу за ефективність
впровадження результатів дослідів в практику, оригінальність презентації
виставки, оригінальність проекту розвитку відділків навчально-дослідної
земельної ділянки (додаток 3).
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 4).
3.
Керівникам місцевих органів управління освітою Галицької (Матейко
І.Б.),
Косівської
(Козьменчук
В.Я),
Тлумацької
(Пеник
В.М.)
райдержадміністрацій, Бурштинської (Томин І.С.) та Яремчанської (в.о. Онутчак
І.В.) міської ради підвищити активність учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців
позашкільних навчальних закладів у Конкурсі.
4.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.11.2017р. №630
Список
переможців та призерів обласного (очного) етапу Всеукраїнського конкурсу
навчально-дослідних земельних ділянок, нагороджених грамотами
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді
І місце

Брушньовська Анна – учениця 7 класу Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст.
Коломийської районної ради (керівник НДЗД: Бойчук Світлана Миколаївна);

Смалюга Інна – учениця 8 класу Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської
районної ради (керівник НДЗД: Бойчук Світлана Миколаївна).
ІІ місце

Бандура Ольга – учениця 9 класу Івано-франківського академічного ліцеюінтернату Івано-Франківської обласної ради, вихованка гуртка «Аматори зеленої
архітектури» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради (керівник НДЗД: Шиян Галина Григорівна);

Пелих Діана – учениця 8 класу Івано-Франківської ЗОШ №22, вихованка
гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради (керівник НДЗД: Шиян
Галина Григорівна);

Федоренко Анна – учениця 7 класу Івано-Франківської спеціалізованої
школи №5, вихованка гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради ІваноФранківської міської ради (керівник НДЗД: Шиян Галина Григорівна).
ІІІ місце

Білусяк Діана – учениця 9 класу Кричківського НВК Богородчанської
районної ради (керівник НДЗД: Крук Ірина Йосипівна);

Стефанчук Володимира – учениця 9 класу Кричківського НВК
Богородчанської районної ради (керівник НДЗД: Крук Ірина Йосипівна).

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.11.2017р. №630
Список
переможців та призерів обласного (очного) етапу Всеукраїнського конкурсу
навчально-дослідних земельних ділянок, нагороджених грамотами
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді
І місце

Учнівський колектив Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської районної
ради (керівник НДЗД: Бойчук Світлана Миколаївна).
ІІ місце

Вихованці гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради ІваноФранківської міської ради (керівник НДЗД: Шиян Галина Григорівна).
ІІІ місце

Учнівський колектив Кричківського НВК Богородчанської районної ради
(керівник НДЗД: Крук Ірина Йосипівна).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.11.2017р. №630
Список
педагогів, які підготували переможців та призерів обласного (очного) етапу
Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок:
- Бойчук Світлана Миколаївна, вчитель біології Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст.
Коломийської районної ради;
- Крук Ірина Йосипівна, вчитель біології Кричківського НВК ЗОШ І-ІІ ст.
Богородчанської районної ради;
- Шиян Галина Григорівна, завідувач зоолого-рослинницького відділу ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської
ради.

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.11.2017р. №630
Список
учасників обласного (очного) етапу Всеукраїнського конкурсу навчальнодослідних земельних ділянок, нагороджених подяками Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
 Бородяк Наталія – учениця 4 класу Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Верховинської районної ради (керівник НДЗД: Дом’юк Наталія Миколаївна);
 Гнатюк Діана – учениця 11 класу Краснянської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка
гуртка «Природа - джерело творчості» Надвірнянського районного екологонатуралістичного центру дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради
(керівник НДЗД: Угорчук Василь Іванович);
 Дзьомбак Віктор – учень 7 класу Тишківського НВК І-ІІІ ст. Городенківської
районної ради (керівник НДЗД: Левко Олександра Іванівна);
 Мельник Марія – учениця 9 класу Підмихайлівського НВК І-ІІІ ст. Калуської
районної ради (керівник НДЗД: Андріїв Марія Василівна);
 Озарко Вероніка – учениця 8 класу Тишківського НВК І-ІІІ ст.
Городенківської районної ради (керівник НДЗД: Левко Олександра Іванівна);
 Онацький Сергій – учень 9 класу Підмихайлівського НВК І-ІІІ ст. Калуської
районної ради (керівник НДЗД: Андріїв Марія Василівна);
 Петрук Євгеній – учень 8 клас Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Верховинської районної ради (керівник НДЗД: Дом’юк Наталія Миколаївна).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.11.2017р. №630
Список
учасників обласного (очного) етапу Всеукраїнського конкурсу навчальнодослідних земельних ділянок, нагороджених подяками Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
 учнівський колектив Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської
районної ради (керівник НДЗД: Дом’юк Наталія Миколаївна);
 вихованці гуртка Надвірнянського районного еколого-натуралістичного
центру дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради (керівник НДЗД:
Угорчук Василь Іванович);
 учнівський колектив Тишківського НВК І-ІІІ ст. Городенківської районної
ради (керівник НДЗД: Левко Олександра Іванівна);
 Учнівський колектив Підмихайлівського НВК І-ІІІ ст. Калуської районної
ради (керівник НДЗД: Андріїв Марія Василівна).

Додаток 4
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 13.11.2017р. №630
Аналітична довідка
про проведення обласного (очного) етапу Всеукраїнського конкурсу
навчально-дослідних земельних ділянок
На розгляд журі були представлені результати роботи на навчальнодослідних земельних ділянках учнівських колективів та творчих учнівських
об’єднань навчальних закладів з Богородчанського, Верховинського,
Городенківського, Долинського, Калуського, Коломийського, Надвірнянського,
Рогатинського, Рожнятівського, Снятинського, Тисменицького районів, міст
Івано-Франківська, Болехова, Калуша та Коломиї.
Не взяли участі в обласному етапі Конкурсу школярі Галицького,
Косівського, Тлумацького районів, міст Бурштина та Яремчі.
У порівнянні з минулим навчальним роком кількість учасників Конкурсу
збільшилася. Минулого року взяли участь у Конкурсі школярі 13 районів та міст
області, цього річ – 15.
Під час проведення заходу відбулася виставка-презентація результатів
роботи на навчально-дослідних земельних ділянках.
Цікаво та оригінально підійшли учасники Конкурсу до виставки-презентації
результатів роботи на шкільних ділянках, а саме школярі з Падмихайлівського
НВК І-ІІІ ст. Калуської районної ради. Змістовні матеріали дослідницьких робіт та
експонати подали учнівські колективи Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської
районної ради, Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради, Кричківського НВН І-ІІ ст. Богородчанської районної
ради. Багато робіт характеризуються оригінальністю проекту розвитку окремих
відділків навчально-дослідних земельних ділянок, такі як: «Навчальна пасіка»
Надвірнянського еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва
Надвірнянської районної ради, відділок лікарських рослин Верхньоясенівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської районної ради; можливістю впровадження
результатів дослідів в практику, обізнаністю і володінням сучасними екологічно
безпечними технологіями вирощування сільськогосподарських культур
відзначилися школярі Тишківського НВК І-ІІІ ст.. Городенківської районної ради.
За підсумками роботи журі перемогу здобули школярі Жукотинської ЗОШ
І-ІІ ст. Коломийського районної ради, призерами (ІІ та ІІІ місце) відповідно стали
команди Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради та Кричківського НВК Богородчанської районної ради.
Порівняно з минулим роком якісно зросла і відзначається актуальністю та
методичною грамотністю дослідницька робота у відділках навчально-дослідних
земельних ділянок школярів Перегінської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Рожнятівської
районної ради, Черченської ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської районної ради.

Активізували роботу на шкільній ділянці школярі Поляницької ЗОШ І-ІІІ
ст. Болехівської міської ради, Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської районної
ради.
Разом з тим журі відзначає, що:
- значна частина робіт не відповідає вимогам Конкурсу (дослідницька робота на
навчально-дослідних земельних ділянках в деяких учнівських об’єднаннях
часом носить формальний характер, про що свідчать записи в щоденниках
спостережень);
- не всі дослідницькі роботи оформлені методично грамотно, тематика деяких не
є актуальною;
- у Галицькому, Косівському, Тлумацькому районах та містах Бурштині та
Яремчі не була проведена робота з організації участі школярів та педагогів у
цьому Конкурсі;
- у Рогатинському районі та місті Коломия не було проведено районних етапів,
про що свідчить відсутність підсумкових матеріалів про проведення районного
етапу.
В рамках Конкурсу було проведено бліц-семінар для завідуючих навчальнодослідними земельними ділянками на тему: «Технологія органічного
землеробства», який проводив Іваночко Антон Васильович - Голови клубу
органічного землеробства «Сільський господар». В ході семінару учасники
дізналися про екологічно безпечний обробіток ґрунту, підготовку ділянки до
наступного сезону, методи посадки часнику, цибулі, картоплі, використанні
органічних добрив на шкільних ділянках.
Для школярів та учнівської молоді проведено майстер-клас по живцюванню
хвойних та декоративно-квітучих рослин за участю методиста зоологорослинницького відділу Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
Бойко Ольги Мирославівни.

Директор Обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Тамара Гудзик

