УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 12. 11. 2018р.

м. Івано-Франківськ

№ 620

Про підсумки проведення обласного
Конкурсу «Юні господарі землі»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 06.09.2018р. № 480 «Про проведення
обласного конкурсу «Юні господарі землі» в Івано-Франківському
обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 20 вересня
2018 року проведено вищеназваний захід (надалі - Конкурс).
У Конкурсі взяли участь школярі закладів загальної середньої освіти
та вихованці закладів позашкільної освіти із Богородчанського,
Долинського,
Городенківського,
Коломийського,
Косівського,
Надвірнянського, Рогатинського, Рожнятівського, Снятинського районів,
міст Івано-Франківська і Калуша та Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної
ради.
Не взяли участь у Конкурсі школярі Верховинського, Галицького,
Калуського, Тисменицького, Тлумацького районів та міст Болехова, Коломиї,
Бурштина, Яремче.
На підставі рішення журі Конкурсу
НАКАЗУЮ:
1.
Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації переможців Конкурсу (додаток 1).
2.
Оголосити подяку департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації педагогам за підготовку переможців
Конкурсу (додаток 2).

3.
Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати
результати участі в Конкурсі (додаток 3) та довести наказ до відома
керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
4.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
директора департаменту – начальника управління освіти і науки
департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації
Гаврилюка І.О.
Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 12.11.2018 р. № 620
Список
переможців обласного конкурсу «Юні господарі землі»
І місце
команда Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
Івано-Франківської міської ради в складі: Гриців Анни, учениці 10 класу
природничо-математичного ліцею, Пелих Вікторії, учениці 11 класу
ЗОШ І-ІІІ ст. № 22, Рочняка Богдана, учня 8 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 6,
вихованців гуртка «Аматори рослинництва» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради (керівник –
Шиян Галина Григорівна, завідувач зоолого-рослинницького відділу,
керівник гуртка «Аматори рослинництва»);
ІІ місце
команда Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської районної ради
в складі: Брушньовської Анни, учениці 8 класу, Гнатюк Аліни, учениці 7
класу, Смалюги Інни, учениці 9 класу Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст.
Коломийської районної ради (керівник – Бойчук Світлана Миколаївна,
вчитель біології);
ІІІ місце
команда Порогівської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної
ради в складі: Куравкін Інни, учениці 7 класу, Цьомко Вероніки, Вірстюк
Володимири, учениць 10 класу Порогівської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської
районної ради (керівник – Дмитрів Олеся Петрівна, вчитель біології).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 12.11.2018 р. № 620
Список
педагогів, які підготували переможців обласного конкурсу
«Юні господарі землі»

- Шиян Галина Григорівна, завідувач зоолого-рослинницького відділу,
керівник гуртка «Аматори рослинництва» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради (І місце);
- Бойчук Світлана Миколаївна, вчитель біології Жукотинської ЗОШ
І-ІІ ст. Коломийської районної ради (ІІ місце);
- Дмитрів Олеся Петрівна, вчитель біології Порогівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради (ІІІ місце).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 12.11.2018 р. № 620
Аналітична довідка про проведення обласного конкурсу «Юні господарі
землі»
Обласний конкурс «Юні господарі землі» (надалі – Конкурс)
проводився вперше. Для його проведення працівниками ОЕНЦУМ була
створена відповідна база:
- організована робота теплиці, де зростають помідори, огірки,
баклажани, перець, цибуля, різні види салатів, шпинат, редиска
тощо;
- зібрана колекція взірців насіння: різні види квасолі, біб, різні види
гарбузів, огірки, помідори, перець, кріп, пшениця, ячмінь, овес;
- фотоколекція
сільськогосподарських
культур, які доцільно
вирощувати в сезонній теплиці: капуста, кабачок, буряк, диня,
огірки, помідори, баклажани, перець, редиска, цибуля, петрушка;
- закладений декоративний город із достатнім видовим різноманіттям
злакових та овочевих культур: столовий буряк, різні види капусти,
морква, порея, горох, соя, квасоля, біб, кукурудза, гарбуз, кабачок,
помідор, огірок, льон, пшениця, жито, овес, ячмінь тощо.
На Конкурс прибули команди школярів із 5-ти закладів загальної
середньої освіти – Богородчанського, Долинського, Коломийського,
Рогатинського та Рожнятівського районів та вихованці із 6-ти закладів
позашкільної освіти – Городенківського районного центру творчості
учнівської молоді Городенківської районної ради, Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради, Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради,
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради, Снятинського центру дитячої та
юнацької творчості Снятинської районної ради та Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради.
Відповідно до програми Конкурсу учасники презентували результати
науково-дослідницької роботи у постерному варіанті. Свої знання, вміння та
навички
учасники
демонстрували
на
локаціях:
визначення

сільськогосподарських культур за натуральними взірцями та взірцями
насіння (І та ІІІ локації); підбір рослин для вирощування у сезонній теплиці
за фотоколекцією (ІІ локація) та визначення найбільшого вирощеного взірця
моркви (за вагою).
Більшість учасників Конкурсу у постерному захисті показали
належний рівень виконання науково-дослідницьких робіт – «Вплив густоти
посіву на врожайність моркви», «Вплив способів посіву на врожайність
моркви», «Вплив строків посіву на врожайність моркви»: чітко формулювали
тему і завдання, схему досліду, методи дослідження, відповідність
результатів дослідження висновкам, аналіз результатів досліджень.
Серед інших науково-дослідницьких робіт заслуговують на увагу такі:
«Вплив присипання сходів картоплі різних сортів на забур’яненість та
врожай картоплі» та «Дослідження екологічних особливостей ентомофагів та
методи їх залучення в екосистеми».
Були також науково-дослідницькі роботи із наперед відомим
результатом: «Вплив мінеральних добрив на врожай моркви».
Робота на локаціях показала, що школярі мають належні знання про
біологічні особливості більшості сільськогосподарських рослин, визначали їх
за живими взірцями і насінням. Складність виникала при визначенні
зернових і бобових та при підборі рослин для вирощування у сезонній
теплиці за фотоколекцією.
Найвищий результат (99,6 балів) показала команда вихованців гуртка
«Аматори рослинництва» Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції Івано-Франківської міської ради, яка успішно справилася із
поставленими завданнями, передбаченими умовами Конкурсу і зайняла
І
місце.
ІІ місце виборола команда Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської
районної ради (96,6 бала).
ІІІ місце (92,6 бала) посіла команда Порогівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради.
IV місце (90 балів) – команда вихованців «Юні аграрії» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради.
V місце (84,4 бала) – команда вихованців гуртка «Юні квітникарі»
Снятинського центру дитячої та юнацької творчості Снятинської районної
ради.
VI місце (79,6 бала) – команда вихованців гуртка «Природа-джерело
творчості» Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для
дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради.
VII місце (75,6 бала) – команда Дубівської ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської
районної ради.

VIII місце (73,2 бала) – команда вихованців гуртка «Фітодизайн
інтер’єру і ландшафту» Центру науково-технічної творчості учнівської
молоді Калуської міської ради.
IX місце (64 бали) – команда Черченської ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської
районної ради.
X місце (57,6 бала) – команда вихованців гуртка «Юні біологи»
Городенківського районного центру творчості учнівської молоді
Городенківської районної ради.
XI місце (57 балів) – команда Лолинської ЗОШ І-ІІ ст. Долинської
районної ради.
Належні знання на локаціях показали вихованці гуртків: «Юні аграрії»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради (кер. Ливдар Л.М.), «Юні
квітникарі» Снятинського центру дитячої та юнацької творчості Снятинської
районної ради (кер. Николайчук І.М.), «Природа-джерело творчості»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради (кер. Гнатюк Н.Ф.), «Фітодизайн
інтер’єру і ландшафту» Центру науково-технічної творчості учнівської
молоді Калуської міської ради (кер. Федорчак О.М.).
Найбільший екземпляр досліджуваної рослини – моркви (876 грамів)
виростили школярі Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської районної ради.
Керівники команд Конкурсу були учасниками «круглого столу», де
своїм досвідом роботи у мультимедійній презентації поділилася вчитель
біології Жукотинської ЗОШ І-ІІ ст. Коломийської районної ради Бойчук
Світлана Миколаївна, команда якої виборола І місце у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу трудових аграрних об’єднань, що проходив з
11 по 13 вересня 2018 року в м. Тернополі.
Рекомендовано: у майбутньому при підготовці школярів до участі у
Конкурсі дотримуватися заданої теми науково-дослідницької роботи, більше
уваги приділяти вивченню та визначенню найпоширеніших овочевих та
злакових культур за натуральними взірцями та взірцями насіння. Особливу
увагу слід звернути на формування практичних вмінь і навичок з
вирощування овочевих культур. Варто формувати базу для практичної
гурткової роботи: створити відділ сільськогосподарських культур.
В умови Конкурсу будуть внесені зміни: додана четверта локація
«Практичні вміння та навички з вирощування овочевих культур – висівання
насіння, пікування розсади, догляд».
Не взяли участь у Конкурсі школярі із Верховинського, Галицького,
Калуського, Тисменицького, Тлумацького районів та міст: Болехова,
Коломиї, Бурштина, Яремче.
Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

