Департамент освіти, науки
та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації

Івано-Франківське обласне
управління лісового та
мисливського господарства

НАКАЗ
Від 22.10.2019 р.

м. Івано-Франківськ

№ 612/59

Про підсумки проведення
обласного (заочного) етапу
Всеукраїнської акції школярів та
учнівської молоді «Ліси для нащадків»
На виконання спільного наказу департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації та обласного управління лісового
та мисливського господарства від 25.04.2019 р. № 289/13 «Про проведення
обласного (заочного) етапу Всеукраїнської акції школярів та учнівської
молоді «Ліси для нащадків» впродовж квітня-вересня 2019 року проведено
обласний (заочний) етап щорічної Всеукраїнської акції школярів та
учнівської молоді «Ліси для нащадків» (далі – Акція).
В Акції взяли участь здобувачі освіти закладів загальної середньої та
позашкільної
освіти
Богородчанського,
Галицького,
Долинського,
Косівського, Надвірнянського районів, міста Івано-Франківська та ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради.
Не взяли участь у Акції здобувачі освіти із Верховинського,
Городенківського,
Калуського,
Коломийського,
Рогатинського,
Рожнятівського, Снятинського, Тисменицького, Тлумацького районів, міст
Болехова, Бурштина, Калуша, Коломиї, Яремче.
На підставі рішення оргкомітету Акції
НАКАЗУЄМО:
1. Нагородити спільними грамотами департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації та обласного управління лісового
та мисливського господарства переможців Акції (додаток 1).

2. Оголосити спільну подяку департаменту освіти, науки та
молодіжної політики облдержадміністрації та обласного управління лісового
та мисливського господарства педагогам за підготовку переможців Акції
(додаток 2).
3. Скерувати матеріали переможців (І, ІІ, ІІІ місце) для участі у
Всеукраїнській акції школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків» у
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
4. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати
результати участі в Акції (додаток 3) та довести до відома керівників закладів
загальної середньої та позашкільної освіти.
5. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

Заступник директора
департаменту – начальник
управління освіти і науки

Начальник обласного управління
лісового та мисливського
господарства

___________ Ігор Гаврилюк

__________ Віктор Сахнюк

Додаток 1
до спільного наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
та обласного управління лісового та
мисливського господарства
від 22.10.2019 р. № 612/59

Список переможців обласного (заочного) етапу
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»
І місце
- вихованці гуртка «Аматори рослинництва» у складі: Шевчук
Галини – учениці 6 класу ЗШ № 15, Воробчак Христини – учениці 8 класу
Крихівецької ЗШ І-ІІІ ст., Федоренко Ані – учениці 9 класу СШ № 5,
вихованці гуртка «Юні екологи» Наум Юліани – учениці 5 класу
Школи № 18, Цюпер Богдана – учня 5 класу ЗШ № 16 Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради
(керівники: Шиян Галина Григорівна – керівник гуртка «Аматори
рослинництва», Васильчишин Богдана Богданівна – керівник гуртка «Юні
екологи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради).
ІІ місце
- вихованці гуртка «Учнівське лісництво» Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради у складі: Плющ Анастасії, Карабінович Діани –
учениць 8 класу Дзвиняцького ліцею Дзвиняцької сільської ради об’єднаної
територіальної громади Богородчанського району (керівник гуртка
«Учнівське
лісництво»
Івано-Франківського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
Ясько Галина Миколаївна).
ІІІ місце
- вихованці гуртка «Учнівське лісництво» Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Надвірнянської районної ради у складі: Дисько Ілони, Мартинюк Ірини,
Космірак Уляни – учениць 11 класу (керівник гуртка «Учнівське лісництво»
Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради Вірста Андрій
Михайлович).

Додаток 2
до спільного наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
та обласного управління лісового та
мисливського господарства
від 22.10.2019 р. № 612/59
Список педагогів,
які підготували переможців обласного (заочного) етапу
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»
- Шиян Галина Григорівна – керівник гуртка «Аматори
рослинництва», Васильчишин Богдана Богданівна – керівник гуртка «Юні
екологи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції ІваноФранківської міської ради (І місце);
- Ясько Галина Миколаївна – керівник гуртка «Учнівське лісництво»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради (ІІ місце);
- Вірста Андрій Михайлович – керівник гуртка «Учнівське
лісництво» Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради (ІІІ місце).

Додаток 3
до спільного наказу департаменту освіти, науки
та молодіжної політики облдержадміністрації
та обласного управління лісового та
мисливського господарства
від 22.10.2019 р. № 612/59
Аналітична довідка про проведення обласного (заочного) етапу
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»
У 2019 році в Івано-Франківській області проведено обласний
(заочний) етап Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Ліси для
нащадків» (далі – Акція).
Мета Акції – виховання господаря, здатного працювати в умовах
ринкової економіки. Формування творчої працелюбної особистості,
економічної та екологічної культури учнівської молоді.
До практичної природоохоронної роботи відповідно до розділів Акції
долучилися здобувачі освіти закладів загальної середньої та позашкільної
освіти
Богородчанського,
Галицького,
Долинського,
Косівського,
Надвірнянського районів, міста Івано-Франківська та Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради.
Акція включала в себе 4 розділи:
- «Насіння – сіянець – шкілка», передбачав збір і висівання насіння
лісових дерев і чагарників, закладання лісорозсадників та шкілок;
- «Зелене живцювання» – включав в себе різноманітні способи
вегетативного розмноження лісових культур сучасними районованими
породами;
- «Висаджуємо ліс» – основний розділ Акції, в якому проводилися
агротехнічні заходи з підготовки ґрунту та висаджування сіянців і саджанців;
- «Ліси для нащадків» – включав в себе облік посадженого та аналіз
навчально-виховної діяльності учнівської молоді.
Виконуючи завдання Акції, найбільш повно та грамотно розмножували
хвойні дерева насіннєвим способом вихованці гуртка «Аматори
рослинництва» та «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради (95 балів). Висіяли
насіння: тсуги канадської, ялини колючої голубої, кедру каліфорнійського,
сосни гірської, сосни кедрової сибірської, сосни жовтої, модрини
європейської, сосни чорної, ялини європейської, ялиці білої.

Належний рівень науково-методичної досконалості представлено в
наукових роботах на тему: «Дослідження впливу стимуляторів росту на
розвиток саджанців, дерев, кущів на прикладі Туї західної» вихованців
гуртка «Учнівське лісництво» Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
(20 балів); «Способи розмноження Туї західної» вихованців гуртка
«Учнівське лісництво» Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради
(19 балів).
Можливість впровадження дослідів у практику лісового господарства
представили вихованці гуртка «Юні лісівники» Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Долинської районної ради (18 балів). При закладанні пробних площ
приживлюваність ялиці білої та бука лісового, створених однорічними
сіянцями із закритою кореневою системою, протягом 2017-2019 років
виявилась достовірно вищою, ніж приживлюваність культур, створених
однорічними
сіянцями
з
відкритою
кореневою
системою.
У Шевченківському лісництві використовують саме таку технологію
вирощування лісу.
Щоб відновити лісові насадження вихованці гуртка «Учнівське
лісництво» Солотвинського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» Богородчанської
районної ради посадили 1 тис. молодих саджанців листяних та хвойних
дерев, зокрема бука лісового та ялиці білої в урочищі Юблінець (квартал 24,
виділ 30).
Свою обізнаність і володіння технологією розмноження зеленими
живцями, яка дозволила при невеликих витратах вихідного матеріалу
отримати велику кількість укорінених живців (300 штук самшиту та 200
штук ялівцю козацького), продемонстрували вихованці гуртка «Юні
лісівники» Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної ради.
Що стосується природоохоронної роботи, вихованці гуртка «Учнівське
лісництво» Блюдниківської ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької районної ради
виготовили та розвісили 10 шпаківень та 20 годівничок на території лісу.
Провели акцію «Збережемо первоцвіти» та роздали агітаційні листівки
учнівській молоді в школі. Також разом із працівниками Галицького
національного природного парку провели тематичні бесіди щодо
профорієнтації та майбутні перспективи.
Проте, підсумовуючи результати, оргкомітет зазначив, що не всі
матеріали учасників Акції відповідали умовам проведення з оформлення та
фіксації спостережень.
У Верховинському, Городенківському, Калуському, Коломийському,
Рогатинському,
Рожнятівському,
Снятинському,
Тисменицькому,

Тлумацькому районах, містах Болехові, Бурштині, Калуші, Коломиї, Яремче
не був проведений районний (міський) етап.

Директор ОЕНЦУМ

Тамара Гудзик

