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Національний екологонатуралістичний центр учнівської
молоді
Рівненська обласна рада
Управління освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації

Про підсумки проведення
XІІ обласного збору учнівських лісництв
„Майбутнє лісу в твоїх руках”
03 травня 2018 року відбувся XІІ обласний збір учнівських лісництв
„Майбутнє лісу в твоїх руках”. У зборі взяли участь 52 юних лісівника –
представників 14 учнівських лісництв закладів загальної середньої та
позашкільної освіти 11 районів. До заходу долучилися учнівські лісництва
об’єднаних територіальних громад Висоцької сільської ради, Клесівської
селищної ради, Радивилівської міської ради, Смизької селищної ради.
Ініціаторами та організаторами проведення заходу стали комунальний
заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, управління
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації і Рівненське
обласне управління лісового і мисливського господарства.
Мета проведення заходу:
- активізація роботи учнівських лісництва загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів області;
- вдосконалення допрофесійної підготовки учнівської молоді з основ
лісового господарства;
- формування екологічної культури учнівської молоді;
- виховання свідомого ставлення до праці, до охорони, використання та
відтворення лісових ресурсів;
- залучення учнівської молоді до дослідницької роботи в галузі лісництва
і дендрології;
- поширення кращого досвіду роботи у справі збереження лісопаркових
об’єктів.
Захід є щорічним. У 2018 році він відбувся на базі комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.
Учасників збору привітали:

Сухович Віталій Миколайович, начальник Рівненського обласного
управління лісового і мисливського господарства;
Прокопчук Михайло Васильович, голова Рівненської обласної організації
Товариства лісівників України;
Воробей Володимир Федорович, директор комунального закладу „Станція
юних натуралістів” Рівненської обласної ради.
В рамках заходу відбулася виставка досягнень учнівських лісництв, на
якій юні лісівники представили творчі звіти, фоторепортажі про проведену
природоохоронну роботу, щоденники дослідницької роботи з лісового
господарства, власноруч виготовлені наочні посібники (колекції, гербарії,
муляжі), вироби з природного матеріалу. Використовуючи мультимедійні
презентації, розповіли про науково-дослідницьку та агітаційно-просвітницьку
природоохоронну діяльність, впровадження інноваційних технологій
вирощування лісових культур, зв’язки з місцевими держлісгоспами та науководослідними установами.
Переможці обласного збору юних лісівників відзначені цінними
подарунками від Рівненського обласного управління лісового і мисливського
господарства.
Переможцями обласного збору учнівських лісництв
„Майбутнє лісу в твоїх руках” визнано:
І місце
учнівське лісництво „Вікова діброва” навчально-виховного комплексу
„Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ліцей) - дошкільний
навчальний заклад ім. Т.Г. Шевченка Острозької районної ради;
ІІ місце
учнівське лісництво „Діброва” Вовковиївської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Демидівської районної ради;
учнівське лісництво „Сосновий бір” Клесівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Клесівської селищної ради Сарненського району;
ІІІ місце
учнівське лісництво „Паросток” Рокитнівського навчально-виховного
комплексу „Школа І-ІІІ ступенів - ліцей” Рокитнівської районної ради;
учнівське лісництво Костянтинівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Сарненської районної ради;
учнівське лісництво Висоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Висоцької сільської ради Дубровицького району.
Члени учнівського лісництва „Вікова діброва” навчально-виховного
комплексу „Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ліцей) дошкільний навчальний заклад ім. Т.Г. Шевченка Острозької районної ради
представлятимуть Рівненську область на ХІІ Всеукраїнському зльоті учнівських
лісництв у Сумській області.

Переможцями захисту робіт з навчального дослідництва
„Майбутнє лісу в твоїх руках” стали:
І місце
Гузовата Ліза, член учнівського лісництва „Вікова діброва” навчальновиховного комплексу „Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ліцей)
- дошкільний навчальний заклад ім. Т.Г. Шевченка Острозької районної ради з
роботою „Насіннєве розмноження та особливості вирощування сіянців модрини
європейської в умовах Острозького лісового господарства”;
ІІ місце
Миркевич
Анастасія,
член
учнівського
лісництва
„Діброва”
Вовковиївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Демидівської районної
ради з роботою „Видовий склад фітопатогенних грибів збудників хвороб сіянців
сосни звичайної та модрини європейської у лісових розсадниках закритого
грунту”;
Власенко Жасмін, член учнівського лісництва „Сосновий бір” Клесівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Клесівської селищної ради Сарненського
району з роботою „Всихання соснових деревостанів Клесівського лісництва:
причини виникнення, загрози поширення, заходи попередження”;
ІІІ місце
Бруцька Марія, член учнівського лісництва Висоцької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Висоцької сільської ради Дубровицького району з роботою
„Стовбурові шкідники лісових біоценозів в умовах Висоцького лісгоспу”;
Терещук Альона, член учнівського лісництва „Паросток” Рокитнівського
навчально-виховного комплексу „Школа І-ІІІ ступенів - ліцей” Рокитнівської
районної ради з роботою „Сприяння природному поновленню сосни звичайної
на території Рокитнівського лісництва”;
Клевака Альона, член учнівського лісництва Костянтинівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сарненської районної ради з роботою
„Вирощування модрини європейської в умовах Сарненського Полісся”.

Підсумкова відомість учасників ХІІ обласного збору
учнівських лісництв „Майбутнє лісу в твоїх руках”
03 травня 2018 р.
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п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Учнівське лісництво

Учнівське лісництво
Антонівської ЗОШ
І-ІІІ ст. Володимирецької
районної ради
Ланка лісівників
„Пролісок”
Малятинського НВК „ДНЗ
– ЗОШ І-ІІІ ст.”
Гощанської районної ради
Учнівське лісництво
„Діброва” Вовковиївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Демидівської районної
ради
Гурток „Юний лісівник”
комунального закладу
„Центр дитячої та
юнацької творчості”
Смизької селищної ради
Дубенського району
Учнівське лісництво
Висоцької ЗОШ І-ІІІ ст.
Висоцької сілької ради
Дубровицького району
Учнівське лісництво „Юні
лісівники” Великомидська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Костопільської районної
ради
Учнівське лісництво
„Вікова діброва” НВК
„Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст.
(ліцей) – ДНЗ
ім. Т.Г. Шевченка
Острозької районної ради
учнівське лісництво
„Юний лісівник”
Клеванської
загальноосвітня школа
№ 1 І-ІІІ ступенів
Рівненської районної ради
Учнівське лісництво
Остківської
загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Рокитнівської
районної ради
Учнівське лісництво
„Паросток”
Рокитнівського НВК
„Школа І-ІІІ ст.-ліцей”
Рокитнівської районної
ради

Експонати
виставки

Презентація
роботи

Захист
дослідницької
роботи

Місце
конкурсзахист

13,5

15

-

28,5

13,75

15,25

9,5

38,5
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19,75

19,25

17,5

16,75

13,5

18

17,25

16,75

16,25

17

16

19,75

19,5

20

16

16

15,75

47,75

15,75

15,75

16

47,5

16,5

17,75

17,25

ІІ

Загальний
бал

59

Загальнокомандне
місце

ІІ

47,75

ІІІ

52

ІІІ

49,25

І

ІІІ

59,25

51,5

І

ІІІ
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11

12

13

Учнівське лісництво

Учнівське лісництво
Залавської ЗОШ І-ІІ ст.
Рокитнівської районної
ради
Учнівське лісництво
Костянтинівської ЗОШ ІІІ ст. Сарненської районної
ради
Учнівське лісництво
„Сосновий бір”
Клесівської ЗОШ І-ІІ ст.
Клесівської селищної
ради Сарненського
району

Експонати
виставки

Презентація
роботи

Захист
дослідницької
роботи

15,75

16

13,5

17,5

17,25

17,5

ІІІ

52,25

ІІІ

18,25

18

19

ІІ

55,25

ІІ

Директор Станції юних натуралістів
Н. Власик (0362)63-50-29

Місце
конкурсзахист

Загальний
бал

Загальнокомандне
місце

45,25

В. Воробей

