УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від

11.01.2018 року

№13

Про підсумки проведення
обласного етапу Всеукраїнської
трудової акції «Плекаємо сад»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 21.03. 2017р. № 172 «Про проведення
обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» 1 листопада
2017 року проведено обласний етап щорічної Всеукраїнської трудової акції
«Плекаємо сад» (надалі - Акція).
У Акції взяли участь школярі із Богородчанського, Верховинського,
Галицького, Долинського, Косівського, Тисменицького районів та міст
Болехова, Івано-Франківська і Калуша.
Не взяли участь у Акції школярі із Городенківського, Калуського,
Коломийського, Надвірнянського, Рогатинського,
Рожнятівського,
Снятинського, Тлумацького районів та міст Коломиї, Яремче і Бурштина.
Не організовано районні/міські етапи у Городенківському, Калуському,
Коломийському,
Надвірнянському,
Рогатинському,
Рожнятівському,
Снятинському, Тлумацькому районах та містах Бурштині, Коломиї і Яремче.
На підставі рішення журі Акції
НАКАЗУЮ:
1. Директору Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради Гудзик Т.В.:
1.1. Оголосити подяки педагогам за підготовку переможців та призерів
Акції (додаток 1).
1.2. Нагородити грамотами Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
учасників – переможців та призерів Акції (додаток 2);
1.3. Скерувати матеріали переможців та призерів обласного етапу Акції
до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(м. Київ) для участі у Всеукраїнському етапі.
2. Керівникам
місцевих
органів
управління
освітою
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад

довести до відома керівників загальноосвітніх шкіл та позашкільних
навчальних закладів та проаналізувати результати обласного етапу Акції
(додаток 3).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою: Городенківської
(Івасюк С.С.), Калуської (Савчук О.І.), Коломийської (Микитюк Г.І.),
Надвірнянської (Северилов С.В.), Рогатинської (в.о. Дуда Л.В),
Рожнятівської (Стоцький Р.Р.), Снятинської (Іванійчук У.В.), Тлумацької
(Пеник В.М.) райдержадміністрацій, Бурштинської (Томин І.С.),
Коломийської (Бордун Л.Б.), Яремчанської (в.о.Онутчак І.В.), міських рад
провести належну роботу із забезпечення доступу школярів району (міста) до
участі у заходах еколого-натуралістичного напрямку через організацію
районних (міських) етапів.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
від 11.01.2018 року № 13

Список педагогів, які підготували переможців та призерів Акції
-- Дидик Оксана Іванівна та Полуніна Ірина Володимирівна, керівники
гуртків Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради (І місце);
- Ливак Людмила Миколаївна, вчитель біології Рожнівського НВК Косівської
районної ради (ІІ місце);
- Тесьминецька Діана Степанівна , вчитель біології Тростянецької ЗОШ І-ІІІ
ст. Долинської районної ради (ІІІ місце).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
від 11.01.2018 року № 13

Список учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів
позашкільної освіти – переможців та призерів Акції
за І місце
- Королик Роман, учень 5 класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. №13,
вихованець гуртка «Флористика» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради;
- Перепелюк Каміла, учениця 4 класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4,
вихованка гуртка «Флористика» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради.
за ІІ місце
- Стонога Діана, учениця 7 класу Рожнівського НВК «Гуцульщина»
Косівської районної ради;
- Семенюк Андріана, учениця 7 класу Рожнівського НВК «Гуцульщина»
Косівської районної ради;
- Ливак Анастасія, учениця 7 класу Рожнівського НВК «Гуцульщина»
Косівської районної ради.
за ІІІ місце
- Кузеляк Дмитро, учень 10 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської
районної ради;
- Глюз Вадим, учень 10 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської
районної ради;
- Савчин Володимир, учень 10 класу Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. Долинської
районної ради.

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
від 11.01.2018 року № 13

Аналітична довідка
про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції
«Плекаємо сад»
У 2017 навчальному році в Івано-Франківській області проведено
обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» (далі Акція).
До практичної роботи відповідно до розділів Акції долучилися
школярі із Богородчанського, Верховинського, Галицького, Долинського,
Косівського та Тисменицького районів та міст Івано-Франківська, Болехова
та Калуша.
Найбільше робіт – 4– надійшло від школярів Богородчанського району.
Із Тисменицького району – 3 роботи, з Косівського району та м. Калуша – по
2 роботи та по 1 роботі із Верховинського, Галицького, Долинського районів
та міст Болехова і Івано-Франківська.
Найповніше розкрита участь у розділах Акції вихованців ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції (надалі – МДЕС) ІваноФранківської міської ради.
У 2017 році вихованці доглядали за молодим садом, закладеним на
навчально-дослідній земельній ділянці МДЕС у 2013 році. Високоякісний
матеріал був придбаний у плодовому розсаднику м. Снятин.
Школярі обрізали та формували крону дерев, захищали від шкідників,
розпушували грунт у міжряддях та на пристовбурних смугах дерев, вносили
добрива, мульчували плодові дерева, утепляли штамби абрикоса та збирали
перший урожай.
Крім того, вихованці МДЕС проводили спостереження та досліди в
плодовому саду. Вони щепили плодові дерева та визначали щороку поточний
приріст.
Для ефективнішого використання ділянки, відведеної під сад, у 2017
році школярі заклали плодово-ягідний розсадник, де висадили полуницю
сорту «Вікторія», малину жовту і червону кущову та сорт винограду «Мускат
рожевий».
Значну роботу у Акції зробили школярі Рожнівського НВК
«Гуцульщина» ім. Погребенника НаУКМА Косівського району, які разом з
педагогами заклали молодий сад. Вони нащепили дички яблунь і груш,
викопаних у лісі і створили шкілку на території школи. Проводили
окуліровку яблунь, та створили шкілку з персиками.
Школярі доглядали за сіянцями яблунь і груш, кущами жимолості
їстівної та аґрусом безколючковим.

Заслуговує на увагу участь у Акції школярів Тростянецької ЗОШ І-ІІІ
ст. Долинського району. У 2017 році вони заготовляли насіння яблуні,
висівали у підготовлені форми з ґрунтом, спостерігали за появою сходів та
розвитком сіянців
Школярі заклали плодовий сад із яблунь сорту «Амулет» та вишні
звичайної. Вони готували посадкові ями та садили дерева, щепили методом
«в розщіп» новий сорт груші «Вижниця» - скороплідний, високоврожайний,
зимостійкий та стійкий до грибкових хвороб.
Висадили та доглядали за персиком сорту «Київський ранній», заклали
шкільний виноградник, для якого вибрали найкращі сорти: Ізабелла, Аркадія
та Лора.
Восени 2017 року школярі Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. зібрали 23 кг.
зрілих соковитих плодів.
Та не всі учнівські колективи відзначилися відповідальністю до завдань
за розділами Акції.
Не відповідає умовам за розділами Акції участь школярів Клубовецької
ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької районної ради та Міжгірського НВК
Богородчанської районної ради.
Не достатньо висвітлена робота в розділах Акції школярів Дорогівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької районної ради, Яблунівського центру дитячої
творчості Косівської районної ради, Болехівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2
Болехівської міської ради.
Допущені наступні типові помилки:
- нечітко і не конкретно представлені розділи Акції;
- має місце практична робота, яка не передбачена розділами Акції;
- багато зайвого матеріалу, що не відповідає завданням Акції ;
- підписи до фотографій не відповідають змісту відображеної практичної
природоохоронної роботи за розділами Акції.
Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

