УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 20.12.2018 р.

м. Івано-Франківськ

№ 723

Про підсумки проведення обласного турніру
«Юний пасічник»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації від 12.11.2018 року № 612 «Про проведення обласного
турніру «Юний пасічник» 22 листопада 2018 року проведено обласний турнір
«Юний пасічник» (надалі – Турнір).
У Турнірі взяли участь команди закладів загальної середньої та
позашкільної освіти з Богородчанського, Косівського, Надвірнянського районів
та Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді (3 команди).
Не взяли участь у Турнірі школярі Верховинського, Галицького,
Городенківського, Долинського, Калуського, Коломийського, Рогатинського,
Рожнятівського, Снятинського, Тисменицького, Тлумацького районів та міст
Болехова, Бурштина, Івано-Франківська, Калуша, Коломиї, Яремче.
На підставі рішення журі Турніру
НАКАЗУЮ:

1. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації переможців Турніру (додатки 1, 2).
2. Оголосити подяки департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації педагогам за підготовку переможців Турніру
(додатки 3, 4).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати
результати участі у Турнірі (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. № 723
Список
переможців обласного турніру «Юний пасічник»
в номінації: серед учнів закладів загальної середньої освіти
І місце
команда Глибоківської ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанської районної ради у
складі: Андрейчук Анни – учениці 8 класу, Федоровича Ярослава – учня
9 класу, Черевко Марії – учениці 9 класу (керівник команди – Усик Ольга
Михайлівна, вчитель біології Глибоківської ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанської
районної ради).
ІІ місце
команда Старокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної ради у складі:
Хрущ Аліни, Никорак Злати, Гуралюк Мар’яни – учениць 8 класу (керівник
команди – Хрущ Світлана Василівна, вчитель біології Старокосівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної ради).
ІІІ місце
команда Гаврилівського ліцею Переріслянської сільської ради об’єднаної
територіальної громади Надвірнянського району у складі: Молитовника Павла
– учня 7 класу, Приймака Святослава – учня 8 класу, Петрик Наталії – учениці
10 класу (керівник команди – Петрик Світлана Омелянівна, вчитель біології
Гаврилівського ліцею Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної
громади Надвірнянського району).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2018 р. № 723
Список
переможців обласного турніру «Юний пасічник»
в номінації: серед вихованців закладів позашкільної освіти
І місце
команда Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру
для дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради у складі: Барбака Андрія –
учня 10 класу, Титаренка Арсена, Круля Руслана – учнів 6 класу Каміннецької
ЗОШ І-ІІ ст., вихованців гуртка «Юні бджолярі» (керівник команди – Угорчук
Василь Іванович, керівник гуртка «Юні бджолярі» Надвірнянського районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Надвірнянської
районної ради).
ІІ місце
команда Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради у складі: Гоголь
Іванни – учениці 6 класу, Мельник Катерини, Крицької Мар’яни – учениць
7 класу Марківської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованців гуртка «Куток живої природи»
(керівник команди – Гоголь Марія Дмитрівна, керівник гуртка «Куток живої
природи» Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради).
ІІІ місце
команда Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради у складі:
Яськіва Ігора, Стасюка Ярослава – учнів 8 класу, Крука Романа – учня 7 класу
Перевозецької гімназії Войнилівської сільської ради об’єднаної територіальної
громади Калуського району, вихованців гуртка «Юні бджолярі» (керівник
команди – Вінтонович Олександра Володимирівна, керівник гуртка «Юні
бджолярі» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2018 р. № 723
Список
педагогів, які підготували переможців обласного турніру «Юний пасічник»
в номінації: серед учнів закладів загальної середньої освіти

Усик Ольга Михайлівна, вчитель біології
ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанської районної ради (І місце).
Хрущ Світлана Василівна, вчитель
ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної ради (ІІ місце).

біології

Глибоківської

Старокосівської

Петрик Світлана Омелянівна, вчитель біології Гаврилівського ліцею
Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної громади
Надвірнянського району (ІІІ місце).

Додаток 4
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2018 р. № 723
Список
педагогів, які підготували переможців обласного турніру «Юний пасічник»
в номінації: серед вихованців закладів позашкільної освіти

Угорчук Василь Іванович, керівник гуртка «Юні бджолярі»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Надвірнянської районної ради (І місце).
Гоголь Марія Дмитрівна, керівник гуртка «Куток живої природи»
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Богородчанської районної ради (ІІ місце).
Вінтонович Олександра Володимирівна, керівник гуртка «Юні
бджолярі» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (ІІІ місце).

Додаток 5
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 20.12.2018 р. № 723
Аналітична довідка про проведення обласного турніру «Юний пасічник»
Обласний турнір «Юний пасічник» (надалі – Турнір) проведено вперше.
Для організації роботи на локаціях зібрана колекція продуктів бджільництва
(мед, квітковий пилок, перга, віск, прополіс), виготовлені рамки, навощені та
натягнуті дротом. До цієї підготовки долучились вихованці гуртка «Юний
бджоляр» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді (керівник гуртків Дронів М.С.).
У Турнірі взяли участь 8 команд: 4 команди, учасники яких є
вихованцями профільних гуртків та 4 команди, учасники, яких є аматорами
бджільництва. 3 команди із закладів загальної середньої освіти:
Богородчанського (Глибоківська ЗОШ І-ІІ ст.), Косівського (Старокосівської
ЗОШ І-ІІІ ст.), Надвірнянського (Гаврилівський ліцей Переріслянської сільської
ради об’єднаної територіальної громади) районів та 5 команд із закладів
позашкільної
освіти: Богородчанського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді, Надвірнянського районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва та Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (вихованці
гуртків працюють на базі: Яблунської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної
ради; Текучанської гімназії Яблунівської сільської ради об’єднаної
територіальної громади Косівського району; Перевозецької гімназії
Войнилівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського
району).
Відповідно до умов Турніру учасники презентували домашнє завдання
«Я на пасіці», де розповідали про бджолині сім’ї та їх кількість, про родинні
пасіки тата, діда, на яких допомагають та проводять практичну роботу, яке
доповнювали демонстрацією фото (відео) матеріалів та продуктів
бджільництва.
Найзмістовнішою була презентація домашнього завдання команди
Глибоківської ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанської районної ради, в якій діти
демонстрували свою практичну роботу на пасіці (виговлення рамок, збирання
меду, спостереження за бджолиними сім’ями та прибирання території). Не
менш цікавою була презентація на тему «Я на пасіці» команди Старокосівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної ради.

Діти виконували завдання на локаціях з визначення рослин-медоносів за
наданими зразками (І локація), виявляли свої знання про продукти
бджільництва, їх властивості та використання (ІІ локація), демонстрували свої
вміння та навички щодо виготовлення пасічного інвентаря (ІІІ локація).
Найбільшу кількість балів учасники змогли отримати на локаціях.
Свої вміння й навички щодо виготовлення пасічного інвентаря найбільш
вдало продемонстрували вихованці гуртка «Юні бджолярі» Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва
Надвірнянської районної ради та вихованці гуртка «Куток живої природи»
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Богородчанської районної ради.
Хороші знання на локаціях з визначення рослин-медоносів та продуктів
бджільництва продемонстрували: вихованці гуртка «Юні бджолярі» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради та команда Гаврилівського ліцею
Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної громади
Надвірнянського району.
Підсумовуючи результати роботи на локаціях, журі зазначило, що
найбільші труднощі виникали при визначенні найпоширеніших рослинмедоносів за наданими зразками (соняшника, гречки, липи, акації, гірчиці) та
продуктів бджільництва (перга). Тому, на гурткових заняттях необхідно
приділяти більше уваги вивченню видового складу цих рослин, властивостям та
застосуванням бджоло-продуктів.
Робота на локаціях дала змогу оцінити рівень набутих знань, навичок та
вмінь, що відповідає завданням Турніру.
Під час Турніру досвідом роботи в галузі бджільництва поділилися:
Лецин Костянтин Ярославович, керівник громадської організації «Гільдія
медоварів Карпатського краю – виробників медових напоїв і оздоровчої
бджолопродукції» та Юсько Іван Васильович, керівник громадської організації
«Спілка пасічників Прикарпаття».
Не взяли участь у Турнірі школярі із Верховинського, Галицького,
Городенківського, Долинського, Калуського, Коломийського, Рогатинського,
Рожнятівського, Снятинського, Тисменицького, Тлумацького районів та міст
Болехова, Бурштина, Івано-Франківська, Калуша, Коломиї, Яремче.

Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

