УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 23.01.2019

р.

м. Івано-Франківськ

№ 40

Про підсумки обласного заочного етапу
Всеукраїнського конкурсу юних
зоологів і тваринників
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 12.11.2018 р. № 616 «Про проведення
обласного заочного етапу Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і
тваринників» 27 листопада 2018 року проведено обласний заочний етап
Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників (надалі - Конкурс).
На Конкурс були представлені науково-дослідницькі роботи
переможців
районних
(міських)
етапів
з
Городенківського,
Богородчанського, Рогатинського районів, м. Івано-Франківська та ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.
Не організовано районні (міські) етапи Конкурсу у Верховинському,
Галицькому, Долинському, Калуському, Косівському, Коломийському,
Надвірнянському, Рожнятівському, Снятинському та Тлумацькому районах,
містах Болехові, Бурштині, Калуші, Коломиї та Яремчі.
На підставі рішення журі Конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації переможців Конкурсу (додаток 1).
2. Оголосити подяки 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. Директору Івано-Франківського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Гудзик Т.В. cкерувати матеріали
переможців Конкурсу до Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді (м. Київ) для участі у Всеукраїнському етапі.
5. 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 23.01.2019 р. № 40

Список
переможців обласного заочного етапу Всеукраїнського конкурсу
юних зоологів і тваринників

І місце
- Дземан Софія, учениця 10 класу Івано-Франківського приватного
навчально-виховного комплексу «Католицька школа ІІ-ІІІ ст.-гімназія
св. Василія Великого» Івано-Франківської міської ради;
ІІ місце
- Гнєзділова Дарія, учениця 11 класу Івано-Франківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови ІваноФранківської міської ради;
ІІІ місце
- Вакарюк Андріана, учениця 3 (7) класу Городенківської гімназії
ім. Антона Крушельницького Городенківської районної ради.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 23.01.2019 р. № 40

Список
педагогів, які підготували переможців обласного заочного етапу
Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників
- Кокар Наталія Василівна, кандидат біологічних наук, доцент ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», вчитель
біології
та
екології Івано-Франківського
приватного навчальновиховного комплексу «Католицька школа ІІ-ІІІ ст.-гімназія св. Василія
Великого» Івано-Франківської міської ради (І місце);
- Савчук Софія Петрівна, вчитель біології Івано-Франківського
навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської міської ради
(ІІ місце);
- Бунзяк Петро Васильович, вчитель біології Городенківської гімназії
ім. Антона Крушельницького Городенківської районної ради (ІІІ місце).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 23.01.2019 р. № 40

Аналітична довідка
про проведення обласного заочного етапу
Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників
На Конкурс надійшли науково-дослідницькі роботи 8 учасників –
переможців районних (міських) етапів, а саме: Городенківської гімназії ім.
Антона Крушельницького Городенківської районної ради; Підгірської ЗОШ
І-ІІ ст., Марківської ЗОШ І-ІІІ ст., Монастирчанського НВК та
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Богородчанської районної ради; Бабухівського НВК
Рогатинської районної ради; Івано- Франківського приватного навчальновиховного комплексу «Католицька школа ІІ-ІІІ ст.-гімназія св. Василія
Великого», Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 11 з
поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міської ради та
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради.
Креативністю, актуальністю, новизною та чіткою методикою
дослідження вирізняється науково-дослідницька робота учениці ІваноФранківського приватного навчально-виховного комплексу «Католицька
школа ІІ-ІІІ ст.-гімназія св. Василія Великого» Івано-Франківської міської
ради (тема: «Жуки-стафілініди (STAPHILINIDAE) букових лісів «Козакова
долина», керівник-КокарН.В., кандидат біологічних наук, доцент ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», вчитель
біології та екології (92 бали). Досліджувані жуки зустрічалися скрізь: в
опалому листі, на стовбурах дерев, з яких витікав сік, у мурашниках, на
квітах. Дорослі жуки і їх личинки знищують велику кількість шкідливих
комах і запилюють квіткові рослини. Це їхня екологічна роль у довкіллі.
Через співпрацю з Галицьким Національним Природним Парком
учениця Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 11 з
поглибленим вивченням англійської мови досліджувала і з’ясувала
пріоритетну роль збалансованого раціону харчування для відновлення
життєдіяльності диких тварин у Центрі реабілітації та реінтродукції на

території дендропарку Галицького Національного Природного Парку та в
прилеглому до нього лісовому масиві (тема: «Реабілітація, реінтродукція та
ветеринарний нагляд за хижими птахами у реабілітаційному центрі
Галицького Національного Природного Парку», керівник - Савчук С.П.,
вчитель біології (89 балів). Досліджувані яструбині хижі птахи: орланбілохвіст, канюк звичайний, боривітер звичайний, орел-могильник, яструб
великий, лунь очеретяний та інші. Їхня екологічна роль у довкіллі: знищують
гризунів – шкідників сільськогосподарських рослин та комах-шкідників.
Вивчення та дослідження біологічних особливостей диких тварин позитивно
впливає на емоційний стан дітей з обмеженими фізіологічними
можливостями.
Учениця Городенківської гімназії ім. Антона Крушельницького
Городенківської районної ради за цікавою методикою досліджувала екологію
птахів північного покуття (тема: «Особливості екології підсоколика великого
FALKO SUBBUTEO L. на території північного покуття», керівник –
Бунзяк П.В., вчитель біології (77,2 бала). Дослідження показало, що це
гніздовий, перелітний хижий птах з родини соколиних. Екологічна роль його
така: він на льоту ловить дрібних птахів (видзьобують посіяне зерно), комахшкідників.
Цікаве дослідження провів учень Монастирчанського НВК
Богородчанської районної ради (тема: «Вплив біологічно активних речовин
на приріст маси тварин та збереження каротину в трав’яному борошні»,
керівник – Дмитраш Б.М., вчитель біології (70,2 бала). Досліджено роль
вітамінів та антиоксидантів для організму кроликів (збільшення маси тіла і
покращення показників крові). Ці речовини організмом не синтезуються і
тому їх потрібно вводити у харчовий раціон.
У 2017 році у Конкурсі взяли участь 15 школярів – переможців
районних (міських) етапів: 12 школярів закладів загальної середньої освіти і
3 вихованці закладів позашкільної освіти.
Порівняно з минулим роком рівень виконання науково-дослідницьких
робіт зріс, вирізняється більшою самостійністю та зацікавленістю школярів
до проведення досліджень в галузі зоології, проте зменшилася кількість
учасників Конкурсу.
Журі Конкурсу звертає увагу на невідповідність вимогам Конкурсу
щодо оформлення та відсутність результатів дослідження у науководослідницьких роботах учня Підгірської ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанської
районної ради (тема: «Оптимальний раціон для здорового харчування
перепелів та його вплив на несучість», керівник – Андрусяк Т.Я. (6,6 бала) та
вихованця гуртка «Куток живої природи» Богородчанського районного

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Богородчанської
районної ради (тема: «Вивчення видового складу комах-шкідників урочища
«Пітушок», керівник – Гоголь М.Д. (8,8 бала).
Не організовано участь школярів у Конкурсі у Верховинському,
Галицькому, Долинському, Калуському, Косівському, Коломийському,
Надвірнянському, Рожнятівському, Снятинському та Тлумацькому районах,
містах Болехові, Бурштині, Калуші, Коломиї та Яремчі.

Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

