УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ
Від 07.06.2019 р.

м. Івано-Франківськ

№ 391

Про підсумки проведення обласного марафону
«Знавці лікарських рослин»
На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації від 08.05.2019 року № 312 «Про проведення
обласного марафону «Знавці лікарських рослин» 16 травня 2019 року
відбувся обласний марафон «Знавці лікарських рослин» (далі – Марафон).
У Марафоні взяли участь здобувачі освіти із закладів загальної
середньої та позашкільної освіти Богородчанського, Косівського,
Надвірнянського, Рогатинського, Рожнятівського районів, міст Болехова,
Івано-Франківська, Калуша, Коломиї та Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської
обласної ради.
Не взяли участь у Марафоні здобувачі освіти із Верховинського,
Галицького, Городенківського, Долинського, Калуського, Коломийського,
Снятинського, Тисменицького, Тлумацького районів та міст Бурштина,
Яремче.
На підставі рішення журі Марафону
НАКАЗУЮ:

1. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації переможців Марафону (додатки 1, 2).
2. Оголосити подяку департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації педагогам за підготовку переможців
Марафону (додатки 3, 4).

3. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати
результати участі у Марафоні (додаток 5) та довести наказ до відома
керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник директора департаменту –
начальник управління освіти і науки
департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації

Ігор Гаврилюк

Додаток 1
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 07.06.2019 р. № 391

Список
переможців обласного марафону «Знавці лікарських рослин»
у номінації: серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти
І місце
- команда Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру
Івано-Франківської міської ради у складі: Гривнак Божени, Івасюк Поліни –
учнів 10 класу, Онуфрак Юлії – учениці 11 класу (керівник команди Савчук
Софія Петрівна, вчитель біології Івано-Франківського навчальнореабілітаційного центру Івано-Франківської міської ради).
ІІ місце
- команда Старунського НВК Богородчанської
у складі: Дребот Вікторії, Хабаль Софії, Шимонівської
7 класу (керівник команди Григорук Галина Миколаївна,
керівник гуртка «Юні рослинники» Старунського НВК
районної ради).

районної ради
Галини – учнів
вчитель біології,
Богородчанської

ІІІ місце
- команда Закерничанської ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівської районної ради
у складі: Юрів Юлії, Зіняк Анни, Семко Вікторії – учнів 8 класу (керівник
команди Абрам Надія Ярославівна, вчитель біології та хімії Закерничанської
ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівської районної ради).

Додаток 2
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 07.06.2019 р. № 391
Список
переможців обласного марафону «Знавці лікарських рослин»
у номінації: серед здобувачів освіти закладів позашкільної освіти
І місце
- команда Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради у складі Квич
Софії, Пищ Ольги, Онуфрейчук Олександри – вихованців гуртка «Знавці
лікарських рослин» (керівник гуртка «Знавці лікарських рослин» Сидорак
Валентина Іванівна).
ІІ місце
- команда Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
Івано-Франківської міської ради у складі: Линник Діани, Павлюка
Володимира, Зубова Єгора – вихованців гуртка «Лікарські рослини»
(керівник гуртка «Лікарські рослини» Рязанова Наталія Веніамінівна).
ІІІ місце
- команда Коломийського навчально-виробничого центру творчості
учнівської молоді у складі: Лаврук Юлії, Матійчук Наталії, Василик Ярини –
вихованців гуртка «Лікарські рослини» (керівник гуртка «Лікарські рослини»
Дяків Галина Мирославівна).

Додаток 3
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 07.06.2019 р. № 391
Список
педагогів, які підготували переможців обласного марафону
«Знавці лікарських рослин»
в номінації: серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти
- Савчук Софія Петрівна, вчитель біології Івано-Франківського
навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської міської ради (І місце);
- Григорук Галина Миколаївна, вчитель біології, керівник гуртка
«Юні рослинники» Старунського НВК Богородчанської районної ради
(ІІ місце);
- Абрам Надія Ярославівна, вчитель біології та хімії Закерничанської
ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівської районної ради (ІІІ місце).

Додаток 4
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 07.06.2019 р. № 391
Список
педагогів, які підготували переможців обласного марафону
«Знавці лікарських рослин»
в номінації: серед здобувачів освіти закладів позашкільної освіти
- Сидорак Валентина Іванівна, керівник гуртка «Знавці лікарських
рослин» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (І місце);
- Рязанова Наталія Веніамінівна, керівник гуртка «Лікарські
рослини» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради (ІІ місце);
- Дяків Галина Мирославівна, керівник гуртка «Лікарські рослини»
Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді
Коломийської міської ради (ІІІ місце).

Додаток 5
до наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації
від 07.06.2019 р. № 391
Аналітична довідка про проведення обласного марафону
«Знавці лікарських рослин»
Для проведення обласного марафону «Знавці лікарських рослин»
(далі – Марафон), працівниками ОЕНЦУМ створена відповідна база:
функціонує ділянка лікарських рослин, яка представлена 28 видами
найпоширеніших лікарських рослин, підготовлені зразки лікарської
сировини, фотогалерея цих рослин.
В обласному етапі Марафону взяли участь 12 команд: 4 команди із
закладів загальної середньої освіти Богородчанського (Старунський НВК),
Рогатинського (Черченська ЗОШ І-ІІІ ст.), Рожнятівського (Закерничанська
ЗОШ І-ІІ ст.) районів та міста Івано-Франківська (Івано-Франківський
навчально-реабілітаційний центр); 8 команд із закладів позашкільної освіти:
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Богородчанської районної ради, Комунального закладу
Яблунівський центр дитячої творчості Яблунівської селищної ради
об’єднаної територіальної громади Косівського району, Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва
Надвірнянської районної ради, Болехівського будинку дитячої юнацької
творчості Болехівської міської ради, Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради, Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради, Навчальновиробничого центру творчості учнівської молоді Коломийської міської ради,
Івано-Франківського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради.
Районні (міські) етапи Марафону були проведені у Богородчанському,
Косівському, Надвірнянському, Рогатинському, Рожнятівському районах,
містах Болехові, Івано-Франківську, Калуші, Коломиї.
Цього року у Марафоні взяли участь на 8 команд більше, ніж у
минулому, покращилась якість презентації та рівень знань про лікарські
рослини.
Дослідницькі роботи, представлені на Марафон і презентовані у формі
постерного захисту, стосувались переважно вивчення поширення лікарських

рослин у природі, на теренах своєї місцевості, і тільки дві з них були
експериментально-дослідницькими. Зокрема, це робота «Залежність
урожайності зеленої маси і насіння амарантуму від терміну висівання»
(команда Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді) та «Дослідження інтенсивності росту і розвитку меліси
лікарської, залежно від способу її вирощування» (команда Навчальновиробничого центру творчості учнівської молоді Коломийської міської ради).
Діти вільно та впевнено викладали зміст та результати дослідницької роботи,
представили якісний гербарій та колекцію лікарської сировини.
Учасники проявляли знання, вміння та навички на етапах з визначення
лікарських рослин за живими взірцями (І етап), проявляли свої знання та
вміння щодо збору та заготівлі лікарських рослин (ІІ етап), щодо лікувальних
властивостей найпоширеніших у побуті, народній медицині лікарських
рослин, правил приготування відварів, настоїв (ІІІ етап).
Належний рівень знань на етапі з визначення лікарських рослин
продемонстрували: команда Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції Івано-Франківської міської ради – 29 балів; команда Надвірянського
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва
Надвірянської районної ради – 19 балів; команда Старунського НВК
Богородчанської районної ради – 18 балів; команда Черченської ЗОШ І-ІІІ ст.
Рогатинської районної ради – 18 балів; команда Центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Калуської міської ради – 18 балів.
Свої вміння щодо збору та заготівлі лікарських рослин найбільш вдало
продемонстрували: команда Богородчанського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Богородчанської районної
ради – 8 балів; команда Навчально-виробничого центру творчості учнівської
молоді Коломийської міської ради – 8 балів; команда Комунального закладу
Яблунівського центру дитячої творчості Яблунівської селищної ради
об’єднаної територіальної громади Косівського району – 6 балів.
Хороші знання та вміння щодо лікувальних властивостей
найпоширеніших у побуті, народній медицині лікарських рослин, правил
приготування відварів, настоїв продемонстрували: команда Болехівського
будинку дитячої юнацької творчості Болехівської міської ради – 5 балів;
команда Закерничанської ЗОШ І-ІІ ст. Рожнятівської районної ради – 6 балів.
Проте, підсумовуючи результати роботи на етапах, журі зазначило, що
деякі труднощі в учасників виникали при визначенні найпоширеніших
лікарських рослин за живими взірцями (валеріана салатна, лілія біла,
живокіст лікарський, нагідки лікарські). Тому, на гурткових заняттях
необхідно приділяти більше уваги вивченню видового складу лікарських

рослин, правил їх збору та заготівлі. Слід більше уваги приділяти вибору
теми дослідницької роботи, а саме, перевагу надавати темам, що мають
експериментальний характер. При оформленні постерів слід звернути увагу
на використання світлин, де показана участь дітей у проведенні
дослідницької роботи.
Проаналізувавши результати участі у Марафоні рекомендується
провести роботу із збільшення мережі гуртків за даним профілем, створення
відповідної бази для роботи гуртків: «Лікарські рослини», «Аматори
рослинництва», «Знавці лікарських рослин» тощо у закладах загальної
середньої та позашкільної освіти.
У Верховинському, Галицькому, Долинському, Городенківському,
Калуському, Коломийському, Тисменицькому, Тлумацькому районах, містах
Бурштині, Яремчі не був проведений районний (міський) етап. Відповідно до
паспортизації гуртків, проведеної в цьому році у вищевказаних районах
(містах) немає гуртків відповідного профілю.
За наявності гуртків «Знавці лікарських рослин» у Вовчківському НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» та «Юні знавці лікарських рослин» у Снятинському
ЦДЮТ команди на участь в Марафоні себе не заявили. Натомість здобувачі
освіти Косівського, Рогатинського, Рожнятівського районів та міста ІваноФранківська, не маючи гуртків даного профілю, взяли участь у Марафоні.

Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

