УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
від 12.09.2018р.

м. Івано-Франківськ

№ 495

Про підсумки проведення обласного
змагання команд учнівських лісництв
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 03.09.2018 року № 473 «Про проведення
обласного змагання команд учнівських лісництв» 11 вересня 2018 року
відбулося обласне змагання команд учнівських лісництв (далі – Змагання).
У Змаганні взяли участь 10 команд учнівських лісництв із
Богородчанського,
Галицького,
Коломийського,
Косівського,
Надвірнянського районів та м. Болехова.
З об’єктивних причин не взяло участі у Змаганні учнівське лісництво
Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської районної ради.
На підставі рішення журі Змагання
НАКАЗУЮ:
1.
Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації переможців та призерів Змагання (додаток 1).
2.
Оголосити подяку департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації педагогам за підготовку переможців Змагання
(додаток 2).
3.
Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати
результати участі у Змаганні (додаток 3) 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 12.09.2018 р. № 495
Список
переможців обласного змагання команд учнівських лісництв
І місце
команда
учнівського лісництва Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Косівської районної ради в складі: Котюка Олега, учня 10 класу, Мосейчука
Віталія, учня 9-А класу та Табахарнюк Анастасії, учениці 9-Б класу (керівник
учнівського лісництва, вчитель основ здоров’я Федорчук Тарас
Мирославович);
ІІ місце
команда
учнівського лісництва Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Надвірнянської районної ради в складі: Мартинюк Ірини, Космірак Уляни та
Дисько Ілони, учнів 10-Б класу (керівник учнівського лісництва, вчитель
біології та хімії Вірста Андрій Михайлович);
ІІІ місце
команда
учнівського лісництва Сопівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Печеніжинської ОТГ Коломийського району в складі: Василик Мар’яни,
Кремер Надії та Полюк Роксолани, учнів 9 класу, вихованців гуртка
«Учнівське
лісництво»
Івано-Франківського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
(керівник учнівського лісництва, вчитель географії, керівник гуртка
«Учнівське
лісництво»
Івано-Франківського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної
ради П’ятковська Любов Іванівна).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 12.09.2018 р. № 495
Список
педагогів, які підготували переможців обласного змагання команд
учнівських лісництв
Федорчук Тарас Мирославович, керівник учнівського лісництва,
вчитель основ здоров’я Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної ради
(І місце);
Вірста Андрій Михайлович, керівник учнівського лісництва,
вчитель біології та хімії Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної
ради (ІІ місце);
П’ятковська Любов Іванівна, керівник учнівського лісництва,
вчитель географії Сопівської ЗОШ І-ІІІ ст. Печеніжинської ОТГ
Коломийського району, керівник гуртка «Учнівське лісництво» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради (ІІІ місце).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 12.09. 2018 р. № 495
Аналітична довідка
про проведення обласного змагання команд учнівських лісництв
Для проведення Змагання працівниками ОЕНЦУМ була створена
відповідна база: закладені шкілка та розсадник лісових деревно-чагарникових
порід, зібрана колекція взірців насіння та заготовлені живців хвойних порід,
які ростуть на території центру.
Відповідно до рознарядки на Змагання прибули 10 команд учнівських
лісництв із Богородчанського (Манявський та Росільнянський ліцеї,
Порогівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Галицького (Блюдниківська ЗОШ І-ІІІ ст.),
Коломийського (Сопівська ЗОШ І-ІІІ ст. Печеніжинської ОТГ), Косівського
(Пістинська ЗОШ І-ІІІ ст.), Надвірнянського (Пнівська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Пасічнянська ЗОШ І-ІІІ ст., Ланчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Ланчинської ОТГ)
районів та м. Болехова (Козаківська ЗОШ І-ІІІ ст.).
З об’єктивних причин не взяло участі у Змаганні учнівське лісництво
Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської районної ради (розмита дорога).
Відповідно до умов Змагання учасники презентували результати
діяльності учнівського лісництва за напрямками: природоохоронним,
просвітницьким, профорієнтаційним та учнівську науково-дослідницьку
роботу у постерному варіанті, змагалися на 4-х локаціях: визначали деревночагарникові породи за живими взірцями та взірцями насіння (І та ІІ локації);
визначали лісових птахів та звірів за фотоколекцією (ІІІ локація);
демонстрували вміння та навички із живцювання хвойних порід і висівання
насіння (ІV локація).
Найвищий результат (104,8 бала) – І місце показала команда
учнівського лісництва Пістинської ЗОШ І-ІІ ст. Косівської районної ради, яка
успішно справилася із поставленими завданнями, передбаченими умовами
Змагання.
Другий результат (96,2 бала), відповідно ІІ місце виборола команда
учнівського лісництва Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради.
ІІІ місце (93,2 бала) посіла команда учнівського лісництва Сопівської
ЗОШ І-ІІІ ст. Печеніжинської ОТГ Коломийського району.
ІV місце (91, 4 бала) – команда учнівського лісництва Росільнянського
ліцею Дзвиняцької ОТГ Богородчанського району.

V місце (90,4 бала) – команда учнівського лісництва Порогівської ЗОШ
І-ІІІ ст. Богородчанської районної ради.
VI місце (88 балів) – команда учнівського лісництва Козаківської ЗОШ
І-ІІІ ст. Болехівської міської ради.
VII місце (84 бали) – команда учнівського лісництва Блюдниківської
ЗОШ І-ІІІ ст.) Галицької районної ради.
VIII місце (83,4 бала) – команда учнівського лісництва Манявського
ліцею Богородчанської районної ради.
ІХ місце (70 балів) – команда учнівського лісництва Ланчинської ЗОШ
І-ІІІ ст. Ланчинської ОТГ Надвірнянського району.
Х місце (67,8 бала) - команда учнівського лісництва Пасічнянської
ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради.
У постерному захисті науково-дослідницьких робіт належний рівень
показали школярі Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради,
Росільнянського ліцею Дзвиняцької ОТГ Богородчанського району та
Порогівської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної ради.
Належний рівень практичних вмінь і навичок з живцювання хвойних та
листяних деревно-чагарникових порід і висівання насіння показали команди
учнівських
лісництв
Росільнянського
ліцею
Дзвиняцької
ОТГ
Богородчанського району, Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної
ради, Манявського ліцею Богородчанської районної ради та Козаківської
ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради.
У рамках Змагання була проведена (не) конференція з участю
керівників учнівських лісництв та відповідальних представників лісового
господарства. Обговорювали роль, місце та перспективи розвитку учнівських
лісництв в умовах реформи школи.
Проаналізувавши результати участі команд учнівських лісництв у
Змаганні рекомендується більше уваги приділяти вивченню деревних порід
за живими взірцями та взірцями насіння, вивченню мешканців лісу – звірів та
птахів та практичній роботі із висівання насіння і живцювання хвойних
порід. Особливу увагу слід звернути на строки живцювання та підготовку
насіння деревних порід до висівання.

Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

