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Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ 

 
04074. Київ, Вишгородська, 19  Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

 

 
НАКАЗ  

27.06.2014 р.                                                                                                               № 49 

Про підведення підсумків VІІІ Всеукраїнського 

зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і  

позашкільних навчальних закладів 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 р. № 3/3-9-

724-14 «Про проведення VІІІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх 

і позашкільних навчальних закладів», з 24 до 27 червня 2014 року у Волинській області 

відбувся VІІІ Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів. 

У заході взяли участь делегації з 19 областей України: 58 вихованців, 45 керівників 

учнівських лісництв, представників лісових господарств. 

У рамках зльоту було проведено конкурсну програму – огляд виставок-презентацій 

досягнень учнівських лісництв  та відкритий захист науково-дослідницьких робіт у галузі 

лісового господарства, науково-практичну конференцію «Педагогічна спадщина 

Сухомлинського у діалозі із сучасністю», а також проведено екскурсії. 

Діяльність учнівських лісництв презентувалась за такими напрямками: 

• навчально-виховна робота; 

• виробнича практика;  

• експериментальна й дослідницька робота; 

• організація змістовного дозвілля. 

Члени учнівських лісництв – активні учасники трудових акцій та операцій, зокрема: 

«Майбутнє лісу у твоїх руках», «Місячник лісу і саду», «Ліси для нащадків» «Посади 

дерево» та ін. Під час трудових акцій та операцій члени учнівських лісництв проводять 

садіння дерев на нових площах, закладають шкілки дерев та кущів, огороджують та 

розселяють мурашники, збирають насіння дерев, заготовляють корми для підгодівлі тварин 

взимку, збирають лікарську сировину, виготовляють та розвішують годівнички, шпаківні, 

дуплянки, проводять патрулювання у пожежонебезпечний період, ведуть просвітницьку 

роботу серед ровесників і громадськості. 

За підсумками роботи Зльоту кращою визнана команда юних лісівників 

Хмельницької області. Делегації Хмельницької області передана естафета проведення 

Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв у 2015 році. 

         Відповідно до підсумкового рішення журі зльоту 
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НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити грамотою управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації, Волинського обласного управління лісового і мисливського 

господарства та подарунками колективи-переможців зльоту: 

володаря Гран-прі: 
- Пліщинське учнівське лісництво Шепетівського району Хмельницької області; 

за зайняте І місце: 
- Скулинське учнівське лісництво Ковельського району Волинської області; 

за зайняте ІІ місце: 
- Дорогинське учнівське лісництво Фастівського району та Пилиповицьке учнівське 

лісництво Бородянського району Київської області; 

- учнівське  лісництво «Діброва» Вовковиївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Демидівського району Рівненської області; 

- учнівське лісництво «Паросток» Крижопільської  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Вінницької області; 

за зайняте ІІІ місце: 

- Новоміське учнівське лісництво «Едельвейс» Старосамбірського району Львівської 

області; 

- учнівське лісництво Підлісненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської області;  

- учнівське лісництво Утківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської 

районної ради Харківської області;  

- Калагарівське учнівське лісництво Гусятинського району Тернопільської області. 

 

2. Нагородити грамотою управління освіти і науки Волинської обласної 

державної адміністрації, Волинського обласного управління лісового та мисливського 

господарства за вагомий внесок у практичну природоохоронну діяльність, 

спрямовану на збереження і відновлення лісових насаджень, та високі результати у 

рамках VІІІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів наступні колективи: 

- учнівське лісництво Баранівської гімназії Житомирської області; 

- Кам’янецьке учнівське лісництво Ужгородського району Закарпатської області;  

- Порогівське учнівське лісництво Богородчанського району Івано-Франківської області;  

- Красноокнянське учнівське лісництво «Паросток» Одеської області; 

- учнівське лісництво «Паросток» Шишацького району Полтавської області;  

- учнівське лісництво «Паросток» Сумського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді; 

- учнівське лісництво «Олешки» Малокомпанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Голопристанського району Херсонської області; 

- Ризинське учнівське лісництво Звенигородського району Черкаської області; 

- учнівське лісництво «Паросток життя» Погорільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Семенівського району Чернігівської області; 

- команду  учнівських лісництв Чернівецької області. 

 

3. Нагородити грамотою управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації, Волинського обласного управління лісового та мисливського 

господарства за виставку-презентацію досягнень учнівських лісництв у рамках VІІІ 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів такі команди: 
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за зайняте  І місце: 

- Дорогинське учнівське лісництво Фастівського району та Пилиповицьке учнівське 

лісництво Бородянського району Київської області; 

- Красноокнянське учнівське лісництво «Паросток» Одеської області; 

за зайняте ІІ місце: 

- Скулинське учнівське лісництво Ковельського району Волинської області; 

- учнівське  лісництво «Діброва» Вовковиївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Демидівського району Рівненської області; 

- Порогівське учнівське лісництво Богородчанського району Івано-Франківської області;  

за зайняте ІІІ місце: 
- учнівське лісництво Утківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської 

районної ради Харківської області;  

- учнівське лісництво «Паросток» Крижопільської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вінницької області; 

- Пліщинське учнівське лісництво Шепетівського району Хмельницької області. 

 

4. Нагородити грамотою управління освіти і науки Волинської обласної 

державної адміністрації, Волинського обласного управління лісового та мисливського 

господарства переможців та призерів за захист науково-дослідницьких робіт у рамках 

VІІІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів: 

у номінації «Особливості вирощування, розмноження та догляду деревних культур в 

учнівських лісництвах регіонів України»  

за зайняте І місце: 
- Семенюк Наталію, вихованку Пліщинського учнівського лісництва Хмельницької 

області; 

- Постернака Богдана, учня Дорогинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Фастівського 

району Київської області; 

за зайняте ІІ місце: 

- Савченко Галину, вихованку Скулинського учнівського лісництва Ковельського району 

Волинської області; 

- Білаш Андріану, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Нове Місто 

Старосамбірського району Львівської області; 

за зайняте ІІІ місце:  

- Гембарівську Ірину, вихованку Калагарівського учнівського лісництва Гусятинського 

району Тернопільської області; 

- Дутчак Євгенію, вихованку учнівського лісництва «Лісова казка» Полянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хотинського району Чернівецької області; 

у номінації  «Біологічні та екологічні аспекти науково-дослідної та практичної роботи 

в учнівських лісництвах» 

за зайняте І місце: 

- Кулібабу Дарію, ученицю Баранівської гімназії Житомирської області; 

за зайняте ІІ місце 

- Шубіна Олега, учня Утківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківського 

району Харківської області; 

за зайняте ІІІ місце: 

- Заклинську Аліну, вихованку учнівського лісництва «Діброва» Вовковиївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Демидівського району Рівненської області; 

- Малого Владислава, вихованця учнівського лісництва «Паросток» Крижопільської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вінницької області. 
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5. Нагородити грамотою управління освіти і науки Волинської обласної 

державної адміністрації, Волинського обласного управління лісового та мисливського 

господарства за високий рівень захисту науково-дослідницьких робіт у рамках VІІІ 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів: 

у номінації «Особливості вирощування, розмноження та догляду деревних культур в 

учнівських лісництвах регіонів України» 

- Кудлейчук Марію, вихованку Порогівського учнівського лісництва Богородчанського 

району   Івано-Франківської області;  

- Гащенко Ірину, вихованку учнівського лісництва «Паросток» Сумського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- Василенка Арсенія, вихованця учнівського лісництва «Паросток життя» Погорільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Семенівського району Чернігівської області; 

у номінації  «Біологічні та екологічні аспекти науково-дослідної та практичної роботи 

в учнівських лісництвах» 

- Угрин Ангеліну, вихованку Кам’янецького учнівського лісництва Ужгородського району 

Закарпатської області;  

- Михайлова Сергія, вихованця учнівського лісництва Підлісненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  Олександрівського району Кіровоградської області;  

- Приймак Дарію, вихованку Красноокнянського учнівського лісництва «Паросток» 

Одеської області; 

- Самсоненко Вікторію, вихованку учнівського лісництва «Паросток» Шишацького району 

Полтавської області;  

- Литвиненко Віру, вихованку учнівського лісництва «Олешки» Малокомпанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанського району Херсонської області; 

- Бабак Діану, вихованку учнівського лісництва «Паросток життя» Погорільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Семенівського району Чернігівської області. 

 

6. Оголосити подяку Міністерства освіти і науки України за багаторічну плідну 

працю в галузі лісового господарства, охорону навколишнього природного 

середовища, просвітницьку, виховну роботу серед молоді та за сприяння в організації 

проведення VІІІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв: 

- Пустовіту Григорію Олександровичу, голові Волинської обласної державної 

адміністрації; 

- Пирожику Олександру Веніаміновичу, першому заступнику голови Волинської обласної 

ради; 

- Загреві Валентині Ярославівні, начальнику управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

- Мазурику Василю Васильовичу, начальнику Волинського обласного управління лісового 

та мисливського господарства; 

 - Остапчук Валентині Адамівні, директору Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру; 

- Бабелясу Борису Павловичу, начальнику відділу Волинського обласного управління 

лісового та мисливського господарства; 

- Неводнічек Тетяні Леонідівні, директору ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий 

центр»; 

- Жмурку Ігорю Васильовичу, директору Шацького лісового коледжу ім. В. В. Сулька; 

- Чернишину Олександру Анатолійовичу, головному лісничому ДП «Маневицьке лісове 

господарство»;  

- Поручинському Андрію Івановичу, декану біологічного факультету  Східноєвропейського 

університету ім. Лесі Українки; 
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- Цюрицю Сергію Назаровичу, керівнику прес-служби Волинського обласного управління 

лісового та мисливського господарства; 

- Гаврилюку Олександру Оксентійовичу, директору Маневицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1; 

- Ковальчук Валентині Миколаївні, директору Маневицького районного центру дитячої та  

юнацької творчості; 

- Шугалову Віктору Івановичу, керівнику народного художнього колективу народного 

танцю «Радість» Луцького міського палацу учнівської молоді; 

- Юхимчук Валентині Петрівні, заввідділом екології Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру; 

- Федорчук Валентині Адамівні, організатору Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру; 

- Федорчуку Роману Юрійовичу, випускнику Київського національного університету 

культури і мистецтв. 

 

 

 

 

 
Директор НЕНЦ                                                                           В. В. Вербицький 

 

 

 

 

 


