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Структурно-часова модель
та програма семінару
Тема: Практична природоохоронна діяльність та
патріотичне виховання в учнівському лісництві в
сучасних умовах децентралізації освіти.

Мета:
 активізувати участь учнівської молоді в
практичній природоохоронній роботі в галузі
лісового господарства, підвищити ефективність
та якість організації роботи учнівських лісництв
у світлі національно-патріотичного виховання.
Завдання:
 Окреслити методичний супровід з удосконалення
практичної
природоохоронної
роботи
та
активізації результативної діяльності учнівських
лісництв області.

Тривалість
930-1000
1000-1005
1005-1015

1015-1025
1025-1110

1110-1125

1125-1140

1140-1200

1200-1215

Вид роботи
Модуль 1. Організаційний
Заїзд учасників семінару, реєстрація
Відкриття семінару
Тамара Гудзик, директор ОЕНЦУМ
Ознайомлення з планом роботи та учасниками семінару
Леся Вівчарук, методист ОЕНЦУМ
Модуль 2. Ознайомлювально-презентаційний
Презентація діяльності Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Василь Лаврук, директор Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Косівської районної ради
Фрагмент відкритого гурткового заняття
Тарас Федорчук, керівник учнівського лісництва
Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної ради
Модуль 3. Методичний
Координаційно-методична
робота
ОЕНЦУМ
у

ефективній та якісній діяльності учнівських
лісництв у світлі національно-патріотичного
виховання
Леся Вівчарук, методист ОЕНЦУМ
Координаційно-методична
робота
Косівського
районного відділу освіти у діяльності учнівського
лісництва.
Вікторія Шнайдер, методист Косівського районного
відділу освіти Косівської районної ради
Модуль 4. Науково-теоретичний
Дослідництво в умовах природно-заповідних територій
Роман Кузнєцов, провідний фахівець сектору екологічної
освіти природного заповідника «Горгани»
Координаційно-практична робота обласного управління
лісового та мисливського господарства
Костянтин Мельник, головний спеціаліст обласного
управління лісового та мисливського господарства

15

30

12 -12

Модуль 5. Інформаційний
Шляхи удосконалення роботи учнівських лісництв.
Леся Вівчарук, методист ОЕНЦУМ
Перерва на каву
Модуль 6. Практично-презентаційний

1330-1350

1350-1410

1410-1430

1430-1530

1530-1600

Практична посезонна природоохоронна та дослідницькоекспериментальна
робота
учнівських
лісництв
Надвірнянщини (презентація)
Неоніла Мельниченко, методист Надв. РЕНЦДЮ
Андрій Вірста, кер. учнівського лісництва Пнівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради.
Інноваційні підходи до співпраці ДП «Кутське лісове
господарство» із Пістинською ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської
районної ради.
Презентація розсадника місцевих
деревних порід.
Петро Пліхтяк, лісничий ДП «Кутське лісове
господарство»
Тарас Федорчук, керівник учнівського лісництва
Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної ради.
Національно-патріотичне виховання в учнівському
лісництві.
Марта Демків, керівник учнівського лісництва
Росільнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної
ради.
Оксана Боднар, інженер лісових культур ДП
«Солотвинське лісове господарство»
Модуль 7. Культурно-релаксаційний
Екскурсія: - ДП «Кутське лісове господарство» - криївка
воїнів УПА; - садиба Святого Миколая; - екологічна
стежка.
Модуль 8. Підсумково-узагальнюючий
Обмін досвідом роботи, підсумок семінару
Леся Вівчарук, методист ОЕНЦУМ

