12 червня 2017 року відбулася інформаційно-методична
нарада з керівниками окружних методичних комісій учителів
біології та хімії (Мурин Л.І., Окулова О.В., Тиховська Д.І.,
Гавловська Л.Т., Кульматицька Л.Б., Гангур С.М., Бабій Л.І.,
Гаращук Н.І., Волошин Г.Р., Харламова О.О., Годій М.Ф.,
Марків З.А., Глущенко У.О., Марків Л.М., Ремешило І.П., Гула
Н.В.); творчої групи учителів біології (Бачало О.Р., Марків
Л.М., Мурин Л.І., Бабій Л.І., Харламова О.О., Порохнавець
О.Я., Шпирка Т.В., Лаба Г.І., Тиховська Д.І., Бриндас Г.М.,
Фульмес М.С., Мацик Л.А.) та основ здоров’я (Манько С.В.),
школи становлення новопризначеного вчителя хімії (Борис
О.М.) та біології (Порохнавець О.Я.), опорної школи вчителів
хімії (Осовська Л.В., Газда Л.З., Хімка Г.Є., Гаращук Н.І., Вітів
І.І., Юр Н.С., Бориславський О.А., Громик Н.М., Фолюш І.М.)
на базі рекреаційно-атракційного осередку «Оселя Розточчя»
урочище Мочари.
До присутніх учасників засідання з вітальнім словом
звернувся директор Яворівського НПП, Заслужений природо
охоронець України Михайло Біляк та розповів про роботу, яка
проводиться в парку, наголосив на важливості екологічного
виховання підростаючого покоління. Педагоги мали змогу
побувати у Музеї історичних знахідок, яким завідує Віталій
Гавгун, провідний інженер з рекреаційного облаштування.
Методист методичного кабінету О.Флис підвела підсумки
роботи районної методичної комісії учителів хімії та біології за
2016-2017 н.р. Керівники підвели підсумки роботи окружних
методичних комісій учителів хімії та біології за 2016-2017 н.р.,
творчих груп, школи становлення новопризначеного вчителя
хімії та біології, опорної школи вчителів хімії. Були відзначені
найбільш ефективні форми роботи, внесені пропозиції щодо
роботи комісій, окреслено плани роботи на новий навчальний
рік. Про співпрацю навчальних закладів району та
Яворівського НПП проаналізувала Марія Степанівна Лазурко,
провідний фахівець з екоосвіти Яворівського НПП, та провела
цікаву
пішохідну
екскурсію
рекреаційно-атракційним
осередком «Оселя Розточчя», огляд експозицій Музею
«Старожитності Розточчя». Працівники парку розповіли
присутнім про роботу стосовно відтворення популяції
нащадків диких коней-тарпанів. Педагоги також побували на

цікавій екскурсії «В гостях у пасічника», яку провів провідний
інженер з охорони тваринного світу Василь Левченко. На
пасіці можна було відпочити у будиночку на бджолах та
скуштувати свіжого меду. Провідний фахівець з рекреації
Олена Геців пригостила присутніх запашним трав’яним чаєм.
На завершення учасники засідання поділилися враженнями
та висловили свої побажання. Засідання пройшло в
атмосфері взаєморозуміння, творчої співпраці і завершилося
спільною молитвою біля фігури Божої Матері.

