
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

від  01.11.2022р.                                                                                        № 429 

Про проведення І етапу 

обласного конкурсу «Плекаємо сад» 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації  від 20.10.2022 року №225 «Про проведення 

обласного конкурсу «Плекаємо сад», плану  роботи Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради на листопад 2022р., з метою активізації 

пізнавальної, творчої діяльності здобувачів освіти, спонукання до свідомого 

вибору майбутньої професії,  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 03.11.2022 року І (міський) етап  обласного конкурсу   

«Плекаємо сад» на базі Міської дитячої екологічної станції (початок – об 

15.00)  серед закладів загальної середньої та позашкільної освіти Івано-

Франківської міської територіальної громади відповідно до методичних 

рекомендацій обласного конкурсу (додаток 1). 

 Відповідно до безпекової ситуації в країні, формат проведення заходу 

може бути змінений, про що буде повідомлено додатково. 

2. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 2) та журі 

(додаток 3) І етапу Конкурсу. 

3. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної  освіти до  

02.11.2022року надіслати заявки на участь у конкурсі на електронну адресу 

upravlinnyapozzashkilnoyiosvity@gmail.com  

4. Директору Івано-Франківської МДЕС  Г.Левицькій забезпечити: 

4.1. Організоване проведення І (міського) етапу конкурсу.   

4.2. Належні умови для роботи оргкомітету та журі Конкурсу. 

4.3.  Висвітлення підсумків І етапу Конкурсу на інформаційному 

сайті Департаменту освіти та науки, а також у місцевих засобах 

масової інформації. 

4.4. До 10.11.2022р. надсилання результатів  проведення І етапу 

Конкурсу, підсумкового наказу, заявки, дослідницької роботи та 

фотогалереї переможців (на електронну адресу ІФДЦЕВ). 

       5. Нагородити переможців конкурсу Дипломами, а керівників гуртків та 

вчителів, що підготували переможців, грамотами Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради. 

  6. При проведенні І етапу Конкурсу дотримуватись вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 (зі змінами) «Про 

mailto:upravlinnyapozzashkilnoyiosvity@gmail.com


встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням COVID- 19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

      7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Департаменту освіти та науки Світлану Авраменко. 

 

 

Заступник міського голови – 

директор Департаменту освіти та науки                                 Вікторія Дротянко 

 

 

 

 

 

 

 

Я. Кіндрацька 

0992569209 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Додаток 1 до наказу 

                                                                                Департаменту освіти та науки  

              від  01.11.2022р.  № 429                                                                                            

 

Методичні рекомендації про проведення конкурсу «Плекаємо сад» 

 

1. Загальні положення 

 

1. Обласний конкурс «Плекаємо сад» (далі – Конкурс) є змаганням  

здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

2. Мета конкурсу: активізація пізнавальної творчої діяльності здобувачів  

освіти, спонукання до свідомого вибору майбутньої професії. 

2.Орагнізація Конкурсу 

1. Конкурс проводиться щорічно Департаментом освіти і  науки Івано-

Франківської обласної державної адміністрації та ІФОЕНЦУМ. 

2. Організаційно-методичний супровід Конкурсу забезпечує ІФОЕНЦУМ. 

3. Для участі у Конкурсі у закладах освіти запрошуються здобувачі освіти 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти віком від 10 до 17 

років керівник, який призначається з числа педагогічних працівників 

загальної середньої або позашкільної освіти. 

4. Конкурс проводиться поетапно: 

І етап – на рівні територіальних громад; 

ІІ етап  - обласний рівень серед переможців І етапу. 

5. Для організації та проведення І етапу Конкурсу керівники місцевих 

органів управління освітою: 

видають накази про проведення та підсумки І етапу Конкурсу; 

створюють організаційний комітет та затверджують журі Конкурсу,до 

складу яких входять представники місцевих органів управління освітою та 

педагогічні працівники (за згодою);  

вчасно подають матеріали переможців І  етапу на участь у ІІ обласному етапі 

Конкурсу. 

6. На підставі протоколу журі І етапу Конкурсу, затвердженого наказом 

місцевого органу управління освітою, визначається переможець 

(відповідно до критеріїв оцінювання), який скеровується для участі у ІІ 

обласному етапі Конкурсу. 

7.  І етап Конкурсу проводиться за наявності в територіальній громаді двох і 

більше учасників. За умови, коли на І етапі є тільки 1 учасник, то він 

одразу скеровується на участь у ІІ обласному етапі Конкурсу. 

 



8. Наказ про проведення ІІ етапу Конкурсу видається департаментом освіти і 

науки облдержадміністрації не пізніше, ніж за місяць до його проведення. 

Для участі у обласному етапі Конкурсу необхідно надіслати на електронну 

адресу ІФОЕНЦУМ: 

-підсумковий наказ про проведення І етапу Конкурсу; 

-заявку на участь (додаток 3); 

- дослідницьку роботу та фотогалерею. 

Документація подається без скорочень та абревіатур. 

3. Вимоги до проведення Конкурсу 

1. Учасники працюють за програмою, яка передбачає: захист дослідницької 

роботи з садівництва (надісланої на електронну адресу не пізніше ніж за 4 

дні до Конкурсу). 

2. Захист дослідницької роботи відбувається у форматі мультимедійної 

презентації – до 5 хвилин. Захист доповнюється світлинами, на яких 

зображена практична діяльність з висаджування, оновлення, вирощування 

плодових дерев, кущів, ягідників на ділянці та у власних домогосподарствах, 

догляду та захисту від шкідників, хворіб, вирощування екзотичних садів на 

підвіконні тощо. 

3. Вирішення ситуаційного завдання. 

4. Підведення підсумків 

1. Презентація дослідницької роботи та представлені матеріали у вигляді 

фотогалереї оцінюються за відповідними критеріями (додаток 3) 

2. Учасники-переможці Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів (І 

місце – 1 учасник, ІІ місце – 1 учасник, ІІІ місце – 1 учасник) відзначаються 

відповідно грамотами департаменту освіти і науки. 

3. Педагогам, які підготували переможців Конкурсу оголошуються відповідно 

подяки департаменту освіти і науки Івано-Франківської 

облдержадміністрації. 

4. Результати проведення Конкурсу на підставі протоколів журі 

затверджуються відповідно наказом департаменту освіти і науки. 

5. Фінансування 

1. Витрати на проведення І етапу Конкурсу та відрядження учасників для 

участі у ІІ етапі здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих 

бюджетів. 

2. Витрати на проведення та нагородження переможців ІІ етапу Конкурсу 

здійснюються за рахунок коштів ІФОЕНЦУМ. 

 

 



6. Критерії оцінювання І етапу обласного конкурсу «Плекаємо сад» 

№ Критерії бали 

 Оцінювання проведеної дослідницької роботи 

Зміст проведеної роботи 

Мета та завдання 

 

1 Мета та завдання в роботі не зазначені, учасник не 

може їх назвати 

0 

Мета зазначена, завдання відсутні, або навпаки 1 

У визначенні мети та завдань допущені помилки, 

учасник не може їх чітко назвати  

2 

Мета та завдання зазначені правильно, про що 

свідчить хід та результати дослідження, учасник 

чітко і впевнено їх називає 

3 

2 Оформлення постеру/мультимедійної презентації  

Постер/презентація відсутні 0 

На постері/презентації розміщений тільки текстовий 

матеріал 

1 

Всі необхідні елементи на постері/презентації (текст, 

світлини, таблиці, графіки тощо) розміщені 

хаотично, не створюють цілісної картини 

дослідження 

2 

Постер/презентація побудований логічно, 

послідовно, зручно для перегляду, органічно 

поєднані всі необхідні елементи 

3 

3 Захист дослідницької роботи   

Захисту роботи не відбувається  0 

Учасник читає текст, не відриваючись 1 

Учасник вільно та впевнено викладає основний зміст 

дослідження, але  відповідаючи  на запитання журі, 

допускає помилки. 

2 

Учасник вільно та впевнено викладає основний зміст 

дослідження, правильно відповідає на запитання 

журі. 

3 

 Оцінювання фотогалереї 

(світлин, на яких зображені ключові моменти 

вирощування та догляду плодових дерев та кущів на 

ділянці) 

 

 Відсутність світлин 0 

 На світлинах фотогалереї зафіксована практична 

діяльність дітей 

1 

 На світлинах фотогалереї зафіксована поетапна 

практична діяльність дітей з вирощування та догляду 

за плодовими деревами та кущами 

2 

 (світлин, на яких зображено колекції плодів 

(вирощені та зібрані власноручно) 

 



 Відсутність світлин колекції плодів вирощених та 

зібраних власноруч 

0 

 Наявність світлин колекції плодів вирощених та 

зібраних власноруч 

1 

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за 

фотогалерею  
3 

Вирішення ситуаційного завдання з садівництва  

 Ситуаційне завдання не вирішене 0 

 Ситуаційне завдання вирішене 1 

Максимальна кількість балів, яку може отримати 

учасник на Конкурсі 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка  

На участь в І етапі обласного конкурсу «Плекаємо сад» 

________________________________________________ 

(найменування закладу освіти) 

__________________________________________________ 

(ТГ, район (місто) 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

учасника 

Дата 

народження 

(число, 

місяць, рік) 

Клас, гурток Примітки 

1.     

2.     

3.     

 

 

Керівник _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

__________________________________________________________________ 

(посада) 

_______________________________________________________________ 

(контактний телефон, електронна адреса) 

 

 

______________                               _____________                 ____________ 

(керівник закладу освіти)                        (ім’я та прізвище)               (підпис) 

 

М.П. 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 



 

              Додаток 2 до наказу 

                                                                                Департаменту освіти та науки  

                         від  01.11.2022р.   №429                      

      

     Склад 

організаційного комітету з проведення  І етапу обласного конкурсу 

«Плекаємо сад» 

 

Світлана Авраменко - заступник директора Департаменту освіти та 

науки,голова оргкомітету; 

Василь Ревчук – начальник управління позашкільної освіти, заступник 

      голови оргкомітету; 

Ганна Левицька – директор МДЕС; 

Ігор Валько - головний спеціаліст Департаменту освіти та науки; 

Яніна Кіндрацька - головний спеціаліст Департаменту освіти та науки. 

 

 

 

Заступник міського голови - 

директор Департаменту освіти та науки                                Вікторія Дротянко                                           

 

 

 

                                                                             

               

 

 

 

 

 

 



                                                                                Додаток 3 до наказу 

                                                                                Департаменту освіти та науки  

                         від  01.11.2022р.  № 429                     

 

Склад 

журі з проведення І етапу обласного конкурсу колективів  «Плекаємо сад» 

 

Світлана Авраменко - заступник директора Департаменту освіти та 

науки, голова журі; 

Ганна Левицька  - директор МДЕС, заступник голови журі; 

Василь Ревчук – начальник  Управління позашкільної освіти 

Департаменту освіти та науки; 

Шиян Галина Григорівна – методист МДЕС. 

 

 

 

     Заступник міського голови – 

директор Департаменту освіти та науки                          Вікторія Дротянко 

 

 


