УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 11.01.2018 року

№ 14

Про підсумки проведення
обласного етапу Всеукраїнської
трудової акції «Дослідницький марафон»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 21.03. 2017р. № 172 «Про проведення
обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон»
1 листопада 2017 року проведено обласний етап щорічної Всеукраїнської
трудової акції «Дослідницький марафон» (надалі - Акція).
У Акції взяли участь школярі із Богородчанського, Верховинського,
Городенківського, Долинського, Косівського, Тисменицького районів та міст
Івано-Франківська і Калуша.
Не взяли участь у Акції школярі із Галицького, Калуського,
Коломийського, Надвірнянського, Рогатинського,
Рожнятівського,
Снятинського, Тлумацького районів та міст Бурштина, Коломиї і Яремче.
Не організовано районні/міські етапи у Галицькому, 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 закладів загальної середньої освіти та закладів
позашкільної освіти та проаналізувати результати обласного етапу Акції
(додаток 3).

3.
Керівникам місцевих органів управління освітою: Галицької
(Матейко І.Б.), 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, Коломийської (Бордун Л.Б.),
Бурштинської (Томин І.С.), Яремчанської (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 № 14

Список педагогів, які підготували переможців та призерів Акції
- Бойко Ольга Мирославівна, керівник гуртка «Юні друзі природи», методист
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
міської ради – І місце;
- Бойко Світлана Анатоліївна, вчитель
Богородчанської районної ради – ІІ місце.

біології

Глибівського НВК

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
від 11.01.2018 року № 14
Список учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів
позашкільної освіти – переможців та призерів Акції
І місце:
- Пелих Вікторія, учениця 10-В класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 22,
вихованка гуртка «Юні друзі природи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради;
- Пелих Діана, учениця 8-Ж класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 22,
вихованка гуртка «Юні друзі природи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради;
- Федоренко Анна, учениця 7 класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5,
вихованка гуртка «Юні друзі природи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради.
ІІ місце:
- Гаврилюк Юлія, учениця 9 класу Глибівського НВК Богородчанської
районної ради;
- Гоголь Андрій, учень 9 класу Глибівського НВК Богородчанської районної
ради;
- Шуя Андріана, учениця 7 класу Глибівського НВК Богородчанської
районної ради.

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
від 11.01.2018 року № 14

Аналітична довідка
про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції
«Дослідницький марафон»
У 2017 навчальному році в Івано-Франківській області проведено
обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон»
(надалі Акція).
До практичної роботи відповідно до розділів Акції долучилися
школярі
із
Богородчанського,
Верховинського,
Городенківського,
Долинського, Калуського, Косівського, Рогатинського та Тисменицького
районів та міст Івано-Франківська і Калуша.
Найбільше – 6 робіт надійшло від школярів м. Калуша. 3 роботи – із
Богородчанського району. 2 роботи – із Городенківського району. Решта – по
1роботі. Всього на обласний етап подано 17 робіт.
Найповніше розкрита участь у Акції вихованців гуртка «Юні друзі
природи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради (надалі - МДЕС).
Об’єктом дослідження були 6 великоквіткових сортів віоли: «Зимове
сонце», «Абендглофт», «Лорд Біконсфільд», «Кардинал», «Чорний принц» та
«Льодяний король».
Дослід заклали у липні 2016 року. Провели всі агротехнічні заходи –
від висівання до збору насіння.
Юннати цікавилися, чи впливає відривання відцвівших квіток на
термін цвітіння та декоративність віоли. Використовували метод
індивідуального відбору у період масового цвітіння і визначали у двох
варіантах біологічну характеристику рослин.
Гуртківці дослідили, що у дослідному варіанті період цвітіння квіток
віоли триваліший на 38%, середня кількість квіток на одному кущі
збільшилася на 50%.
Загальна кількість одночасно квітучих квіток є важливою ознакою
декоративності. За результатами дослідження перше місце за декоративністю
належить сортам віоли «Зимове сонце» і «Лорд Біконсфільд».
Вихованці гуртка «Юні друзі природи» МДЕС рекомендують
використовувати ці два сорти віоли для озеленення садів і парків,
оформлення рабаток, клумб, бордюрів, партерів, балконів, у міксобордерах,
рокаріях, на альпійських гірках, газонах.
Цікаву дослідницьку роботу в рамках Акції виконали школярі
Глибівського НВК Богородчанської районної ради. Школярі вирощували
часник в системі органічного землеробства застосовуючи технологію
мульчування.

Дослідження проводили експериментальним методом у відкритому
грунті. Досліджували технології використання різних типів мульчування.
Проводили морфологічні та фенологічні спостереження за розвитком рослин,
застосовували контрольно-вимірювальний та лабораторно-польовий методи.
Дослід проводили у трьох повторностях. Застосовували три види
мульчі: тирсу, змішану з хвоєю, солому і скошену та висушену траву з
міжрядь.
Досліджували озимий часник сорту «Лідер». Цей сорт столовий,
середньогострий, середньо стійкий до нематоди і фузаріозу. Він внесений до
реєстру сортів рослин України у 2000 році.
Результати дослідження показали, що найбільша врожайність
спостерігається у варіанті І досліду (12,3 т/га), де часник мульчували
сумішшю тирси і хвої.
Разом з тим оргкомітет відзначає, що не всі учасники Акції
дотримувались умов проведення.
Не відповідає умовам за розділами Акції участь школярів Калуського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Глибоківської ЗОШ ІІ-ІІ ст. Богородчанської районної ради та Рогатинської ЗОШ І-ІІІ ст.№2
Рогатинської районної ради.
Не достатньо висвітлена робота за розділами Акції вихованців гуртка
«Юні екологи» Яблунівського центру дитячої творчості Косівської районної
ради та вихованців гуртка «Основи агрохімії» Івано-Франківського екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної
ради.
Допущені наступні типові помилки:
- тема науково-дослідницької роботи не відповідає проведеному
дослідженню;
- 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

