УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 20.12.2018 р.

м. Івано-Франківськ

№ 724

Про підсумки проведення обласного конкурсу
«Дивовижний світ тварин»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 12.11.2018 року № 613 «Про проведення обласного
конкурсу «Дивовижний світ тварин» 29 листопада 2018 року проведено
обласний конкурс «Дивовижний світ тварин» (надалі – Конкурс).
У Конкурсі взяли участь команди закладів загальної середньої та
позашкільної освіти з Богородчанського, Долинського, Калуського,
Надвірнянського, Снятинського районів, міст Івано-Франківська, Калуша,
Коломиї та Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді.
Не взяли участь у Конкурсі школярі Верховинського, Галицького,
Городенківського,
Коломийського,
Косівського,
Рогатинського,
Рожнятівського, Тисменицького, Тлумацького районів та міст Болехова,
Бурштина, Яремче.
На підставі рішення журі Конкурсу
НАКАЗУЮ:

1. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації переможців Конкурсу (додатки 1, 2).
2. Оголосити подяки департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації педагогам за підготовку переможців Конкурсу
(додатки 3, 4).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати
результати участі у Конкурсі (додаток 5) 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 Гаврилюка І.О.
Директор департаменту

Віктор Кімакович

Додаток 1
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2018 р. № 724
Список
переможців обласного конкурсу «Дивовижний світ тварин»
в номінації: серед учнів закладів загальної середньої освіти
І місце
команда Добровлянського НВК І-ІІІ ст. Калуської районної ради у складі:
Семанів Марії, Шутяк Адріани, Попович Наталії – учениць 8 класу (керівник
команди – Васюта Любов Григорівна, вчитель біології Добровлянського НВК
І-ІІІ ст. Калуської районної ради).
ІІ місце
команда Солотвинського НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей) Богородчанської
районної ради у складі: Тимофій Вікторії, Гуменяка Дениса, Богославець
Христини – учнів 10 класу (керівник команди – Паневник Оксана Степанівна,
вчитель біології та хімії Солотвинського НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей)
Богородчанської районної ради).
ІІІ місце
команда Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Надвірнянської районної ради
у складі: Василенко Надії, Василенка Павла – учнів 4 класу, Некрас Тетяни –
учениці 7 класу (керівник команди – Василенко Уляна Василівна, вчитель
образотворчого мистецтва і трудового навчання Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 2 Надвірнянської районної ради).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2018 р. № 724
Список
переможців обласного конкурсу «Дивовижний світ тварин»
в номінації: серед вихованців закладів позашкільної освіти
І місце
команда Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради у складі: Скрипник
Яни, Васютин Діани, Федоришин Марії – учениць 10 класу Богородчанської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, вихованців гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру»
(керівник команди – Скрипник Наталія Іванівна, керівник гуртка «Флористика
та фітодизайн інтер’єру» Богородчанського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради).
ІІ місце
команда Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради у складі:
Камінської Анни – учениці 6 класу Івано-Франківського НВК «школа-гімназія
№ 3» Івано-Франківської міської ради, Ковальської Ілони – учениці 8 класу
Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Івано-Франківської міської ради,
Васильківа Ярослава – студента І курсу Вищого професійного училища № 13
міста Івано-Франківська, вихованців гуртка «Кімнатне озеленення» (керівник
команди – Кухар Ірина Миколаївна, керівник гуртка «Кімнатне озеленення»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради).
ІІІ місце
команда Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру
для дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради у складі: Космірак Вікторії,
Кравчук Анастасії – учениць 7 класу Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3,
Павлечко Катерини – учениці 7 класу Переріслянського ліцею Переріслянської
сільської ради об’єднаної територіальної громади Надвірнянського району,
вихованців гуртка «Природа рідного краю» (керівник команди – Павлечко
Ірина Богданівна, керівник гуртка «Природа рідного краю» Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва
Надвірнянської районної ради).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2018 р. № 724
Список
педагогів, які підготували переможців обласного конкурсу
«Дивовижний світ тварин»
в номінації: серед учнів закладів загальної середньої освіти

Васюта Любов Григорівна, вчитель біології Добровлянського
НВК І-ІІІ ст. Калуської районної ради (І місце).
Паневник Оксана Степанівна, вчитель біології та хімії
Солотвинського НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей) Богородчанської районної ради
(ІІ місце).
Василенко Уляна Василівна, вчитель образотворчого мистецтва і
трудового навчання Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Надвірнянської районної
ради (ІІІ місце).

Додаток 4
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2018 р. № 724
Список
педагогів, які підготували переможців обласного конкурсу
«Дивовижний світ тварин»
в номінації: серед вихованців закладів позашкільної освіти

Скрипник Наталія Іванівна, керівник гуртка «Флористика та
фітодизайн інтер’єру» Богородчанського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради
(І місце).
Кухар Ірина Миколаївна, керівник гуртка «Кімнатне озеленення»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради (ІІ місце).
Павлечко Ірина Богданівна, керівник гуртка «Природа рідного
краю» Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей
та юнацтва Надвірнянської районної ради (ІІІ місце).

Додаток 5
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2018 р. № 724
Аналітична довідка про проведення обласного конкурсу
«Дивовижний світ тварин»
Обласний конкурс «Дивовижний світ тварин» (надалі – Конкурс)
проведено вперше. Він був приурочений Всесвітньому дню захисту домашніх
тварин, який відзначається щороку 30 листопада. Для організації роботи
учасників на позиціях Конкурсу підготовлена відповідна база (різновид кормів,
предмети догляду та профілактики захворювань домашніх улюбленців тощо).
У Конкурсі взяли участь 12 команд. Зокрема, 5 команд із закладів
загальної середньої освіти: Богородчанського, Долинського, Калуського,
Надвірнянського районів та 7 команд із закладів позашкільної освіти:
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, Надвірнянського районного еколого-натуралістичного
центру для дітей та юнацтва, Снятинського центру дитячої та юнацької
творчості, Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, Калуського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Коломийського
навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді, ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(вихованці гуртків, що працюють на базі: Яблунівського ліцею Яблунівської
сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівського району;
Уторопського ліцею Яблунівської сільської ради об’єднаної територіальної
громади Косівського району; Черниківської ЗОШ І-ІІ ст. Надвірнянського
району, Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради). У вищезгаданих районах
(містах) був проведений районний (міський) етап Конкурсу.
До оргкомітету Конкурсу надійшли також заявки з Рогатинського району
та м. Болехова, проте, з об’єктивних причин, участь у Конкурсі вони не взяли.
Відповідно до умов Конкурсу учасники презентували домашнє завдання
«Наші домашні улюбленці», де розповідали про своїх собак, кішок, папуг,
хом’яків, акваріумних рибок, морських свинок, удавів, коней тощо (їх
біологічні особливості, догляд, піклування та спільне проведення часу з ними) у
віршованій формі, яке доповнювали цікавими та змістовними фото (відео)
матеріалами.
Найзмістовнішою була презентація домашнього завдання вихованців
гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» Богородчанського районного

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, в якій діти
демонстрували своїх собак, кішок (біологічні особливості, догляд, піклування
та спільне проведення часу з ними). Не менш цікавою була презентація на тему
«Наші домашні улюбленці» команди Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
Надвірнянської районної ради.
Діти виконували завдання на трьох позиціях: виявляли свої знання про
біологічні особливості свійських тварин (І позиція), про професії, які пов’язані
з тваринами (ІІ позиція), демонстрували свої вміння та навички щодо догляду
за найпоширенішими домашніми улюбленцями: собака, кішка, хом’як, папуга
(предмети догляду, зразки кормів та профілактика захворювань) –
(ІІІ позиція).
Найбільшу кількість балів учасники змогли отримати на позиціях.
Свої вміння й навички щодо догляду за найпоширенішими домашніми
улюбленцями та профілактики захворювань найбільш вдало продемонстрували:
команда Добровлянського НВК Калуської районної ради, команда
Солотвинського НВК Богородчанської районної ради.
Відповідні знання на позиціях про біологічні особливості свійських
тварин продемонстрували: вихованці гуртка «Природа рідного краю»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради, вихованці гуртка «Кімнатне
озеленення» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
Підсумовуючи результати роботи на позиціях, журі зазначило, що
найбільші труднощі виникали при визначенні найпоширеніших професій, які
пов’язані з тваринами (грумер, зоотехнік, кінолог), профілактики захворювань
та предметів догляду для найпоширеніших домашніх тварин (повідок,
годівничка, поїлка, нашийник). Тому, рекомендується приділяти більше уваги
ознайомленню з професіями, пов’язаними з тваринами та предметів догляду за
домашніми улюбленцями.
Робота на позиціях дала змогу оцінити рівень набутих знань, навичок та
вмінь, що відповідає завданням Конкурсу.
Не взяли участь у Конкурсі школярі із Верховинського, Галицького,
Городенківського,
Коломийського,
Косівського,
Рогатинського,
Рожнятівського, Тисменицького, Тлумацького районів та міст Болехова,
Бурштина, Яремче.

Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

