
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«13» травня 2016 р. № 34/1

Про підведення підсумків 
X Всеукраїнського зльоту 
учнівських лісництв загальноосвітніх 
і позашкільних навчальних закладів

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на І  півріччя 2016 року за
основними  напрямами  позашкільної  освіти,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти  і  науки України від  25.12.2015 № 1360,  Положення про
Всеукраїнський  зліт  учнівських  лісництв  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та  спорту від  14.05.2012 №575,  наказу Управління освіти і  науки Черкаської
обласної  державної  адміністрації  від  20.04.2016  №  114  «Про  проведення  Х
Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних
навчальних  закладів»,  підсумкового  рішення  журі  та  з  метою  відзначення
кращих учнівських  лісництв  і  активних учасників  X Всеукраїнського зльоту
учнівських  лісництв  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів,
який відбувся з 11 по 13 травня 2016 року на базі державних лісогосподарських
підприємств і закладів освіти Черкаської області,

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити Почесною грамотою та Дипломом переможця Управління
освіти  і  науки  Черкаської  обласної  державної  адміністрації  та  Черкаського
обласного управління лісового та мисливського господарства і кубком Гран-прі
X  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів і  цінним подарунком – ноутбук -  команду
юних лісівників Баранівської гімназії Житомирської області. 

1.1.  Нагородити  Дипломом  І  ступеню  Управління  освіти  і  науки
Черкаської  обласної  державної  адміністрації  та  Черкаського  обласного
управління  лісового  та  мисливського  господарства  і  цінним  подарунком  –
планшет - за зайняте І місце і високий рівень представленої лісогосподарської
та  дослідницької  роботи  команду  юних  лісівників  Роменської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів № 11 Сумської області.

1.2.  Нагородити  Дипломом  ІІ  ступеню  Управління  освіти  і  науки
Черкаської  обласної  державної  адміністрації  та  Черкаського  обласного
управління  лісового  та  мисливського  господарства  і  цінним  подарунком  –
фотоапарат  -  за  зайняте  ІІ  місце  та  високий  рівень  представленої
лісогосподарської та дослідницької роботи: 



-  команду  юних  лісівників  Красноокнянського  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Одеської області; 
- команду юних лісівників Рокитнівського НОК «Школа І-ІІІ ступенів- ліцей»
Рівненської області.

1.3.  Нагородити  Дипломом  ІІІ  ступеню  Управління  освіти  і  науки
Черкаської  обласної  державної  адміністрації  та  Черкаського  обласного
управління  лісового  та  мисливського  господарства  і  цінним  подарунком  -
електронна  книга  -  за  зайняте  ІІІ  місце  та  високий  рівень  представленої
лісогосподарської та дослідницької роботи: 

- команду  юних  лісівників  Фастівського  районного  еколого-
натуралістичного центру Київської області; 

- команду  юних  лісівників  Трушівського  НВК  Чигиринського  району
Черкаської області; 

- команду  юних  лісівників  Крижопільської  СОШ  І-ІІІ  ступенів  №  2
Вінницької області.
2. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру

учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  високий  рівень
виконання  та  захисту  науково-дослідницької  роботи  і  зайняті  призові  місця
юних лісівників – переможців X Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

2.1 За зайняте І місце - 
СЕМЕНЮК  НАТАЛІЮ,  ученицю  11  класу,  вихованку  Пліщинського
учнівського  лісництва  Пліщинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Шепетівського району Хмельницької області.

2.2 За зайняте ІІ місце – 
МИРОНЕНКО АНАСТАСІЮ, ученицю 6 класу Врадіївської районної гімназії
Миколаївської області;
ГРИСЮК  ОЛЕКСАНДРА,  учня  10  класу  Дорогинської  ЗОШ  І_ІІІ  ступенів
Фастівського району Київської області;
ФЕДОРІВ МИРОСЛАВУ, ученицю 9 класу Баранівської гімназії Житомирської
області.

2.3 За зайняте ІІІ місце – 
БАЛАБУШКУ ВІКТОРІЮ, ученицю 9-Б класу Компаніївської ЗОШІ-ІІІ ст.
Кіровоградської області; 
ЧУБУ ДАРИНУ, ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІст. №11 м. Ромни Сумської області;
ХМЕЛЕВСЬКОГО  ДМИТРА,  учня  11  класу  Терешківської  ЗОШ  І-ІІІст.
Полтавського району Полтавської області; 
БОГДАНЕЦЬ  ВЛАДИСЛАВА,  учня  9  класу  Рокитнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Рівненської області; 
КОХАЛЬСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, учня 7 класу Малокопанівської ЗОШ І-ІІІст.
Голопристанського району Херсонської області; 
ЗУБКА  БОГДАНА,  учня  11  класу  Трушівської  ЗОШ  І-ІІІст  Чигиринського
району Черкаської області; 
БАРИЦЬКУ  МАРІЮ,  ученицю  8  класу  Коржовецької  ЗОШ  І-ІІІст.
Монастириського району Тернопільської області.



3. Нагородити Грамотою Управління освіти і науки Черкаської обласної
державної  адміністрації  та  Черкаського  обласного  управління  лісового  та
мисливського  господарства  за  активну  участь  у  фінальному  етапі  Х
Всеукраїнського зльоту учнівських  лісництв загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних закладів: 
- команду юних лісівників Хмельницької області; 
- команду юних лісівників Волинської області; 
- команду юних лісівників Львівської області;
- команду юних лісівників Полтавської області;
- команду юних лісівників Івано-Франківської області;
- команду юних лісівників Кіровоградської області;
- команду юних лісівників Миколаївської області;
- команду юних лісівників Дніпропетровської області;
- команду юних лісівників Чернігівської області;
- команду юних лісівників Чернівецької області;
- команду юних лісівників Донецької області;
- команду юних лісівників Запорізької області;
- команду юних лісівників Закарпатської області;
- команду юних лісівників Харківської області;
- команду юних лісівників Тернопільської області;
- команду юних лісівників Херсонської області.

4. Нагородити Грамотою Управління освіти і науки Черкаської обласної
державної  адміністрації  та  Черкаського  обласного  управління  лісового  та
мисливського  господарства  за  багаторічну  плідну  працю  в  галузі  лісового
господарства, охорону навколишнього природного середовища, просвітницьку,
виховну роботу з учнівською молоддю та участь в організації і проведенні 
Х Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв:
- СТУКАЛ НІНУ ІВАНІВНУ, керівника Дорогинського учнівського лісництва
Київської області;
-  ПІДЛІСНУ НАДІЮ АНАТОЛІЇВНУ, майстра  лісу  ДП «Клавдіївське лісове
господарство» Київської області;
-  ХРОМУЛЯК  ОЛЕКСАНДРА  ІГОРОВИЧА,  головного  лісничого  ДП
«Клавдіївське лісове господарство» Київської області;
-  АБРАМОВУ  РУСЛАНУ  СТЕПАНІВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Крижопільської СЗШ І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької області;
-  ЛЕСКОВЕЦЬ  ІРИНУ  МИХАЙЛІВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей»,
- ГОРОШКО СВІТЛАНУ ВАСИЛІВНУ, прес-секретаря Рівненського обласного
управління лісового і мисливського господарства;
-  ЖЕМБІЙ ВАЛЕНТИНУ ВСЕВОЛОДІВНУ, керівника учнівського лісництва
Красноокнянського районного будинку дитячої та юнацької творчості Одеської
області;
-  ЗЕЛЕНСЬКУ  ВІКТОРІЮ  ВОЛОДИМИРІВНУ,  керівника  учнівського
лісництва Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області;
-  ГОМУ  ВІТАЛІЯ  ВОЛОДИМИРОВИЧА,  інженера  лісових  культур  ДП
«Роменський лісгосп» Сумської області;



-  АНДІЄЦЬ  ЛЮДМИЛУ  ІВАНІВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Малокопанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської області;
-  ФОМИЧ  НАТАЛІЮ  ІВАНІВНУ,  інженера  лісових  культур
Голопристанівського лісомисливського господарства;
-  ПОЛТАВЕЦЬ  СВІТЛАНУ  ВЛАДИСЛАВІВНУ,  керівника  учнівського
лісництва Компаніївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кіровоградської області;
-  АРТЕМЕНКО  ОЛЬГУ  ВІКТОРІВНУ,  представника  базового  лісового
господарства Кіровоградської області;
-  ДЕМКІВ  МАРТУ  ДМИТРІВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Росільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Івано-Франківської області;
-  МАРИНЧУК  СВІТЛАНУ  АНДРІЇВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Дніпродзержинської гімназії № 11 Дніпропетровської області;
-  ЗВЕДЕНЮКА МИКОЛУ АНДРІЙОВИЧА, керівника учнівського лісництва
Пліщинської ЗОШ Хмельницької області;
- ХРУСЛОВУ ОЛЕНУ ПАВЛІВНУ, керівника учнівського лісництва Утківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської області;
- ТЕРЕЩЕНКО АЛЛУ ВАСИЛІВНУ, провідного інженера лісових культур ДП
«Жовтневе лісове господарство» Харківської області;
-  МЕНСЬКУ  МАРИНУ  ОЛЕКСАНДРІВНУ, керівника  учнівського  лісництва
Барановської гімназії Житомирської області;
-  ЦИМБАЛЮК  ГАЛИНУ  ОЛЕКСАНДРІВНУ,  майстра  лісовідновлення  ДП
«Баранівське лісове господарство» Житомирської області;
-  СЕРДЮК  ВАЛЕНТИНУ  ВІКТОРІВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Мелітопольської ЗОШ № 8 Запорізької області;
-  БУРЛАКОВА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, керівника учнівського
лісництва Кам’яницької ЗОШ Закарпатської області;
-  КОВАЛЬЧУКА ВІТАЛІЯ СТЕПАНОВИЧА, майстра лісу ДП «Ужгородське
лісове господарство» Закарпатської області;
-  ПАНЧЕНКО  ЛАРИСУ  ПЕТРІВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Трушівського НВК Чигиринського району Черкаської області;
-  ПЕРОВА СЕРГІЯ ГРИГОРОВИЧА,  головного лісничого ДП «Чигиринське
лісове господарство» Черкаської області;
-  НАКОНЕЧНУ  ГАЛИНУ  ВІКТОРІВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Ярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Донецької області;
-  ЙОСИПЕНКО  ОЛЬГУ  МИКОЛАЇВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавської області;
-  УСЕНКА  СЕРГІЯ  МИКОЛАЙОВИЧА,  помічника  лісничого  Чалівського
лісництва ДП «Полтавський лісове господарство» Полтавської області;
-  САВИЦЬКУ  НАТАЛІЮ  ГРИГОРІВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Червоноградської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 Львівської області;
-  СОБОЛЬ  ЮРІЯ  ПЕТРОВИЧА,  головного  лісничого  ДП  «Жовківський
лісгосп» Львівської області;
-  БИКОВА ВАСИЛЯ  АНАТОЛІЙОВИЧА,  лісничого  Соснівського  лісництва
Львівської області;
-  МОВЧАН  НАТАЛІЮ  ІВАНІВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Врадіївської районної гімназії Миколаївської області;
-  БУЛАВКО ЯРОСЛАВА ВАСИЛЬОВИЧА, інженера ДП «Врадіївське лісове
господарство» Миколаївської області;



-  ШЕВЧЕНКО  ГАЛИНУ  МИКОЛАЇВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Добрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернігівської області;
-  КРАВЧЕНКО ОЛЕНУ БОРИСІВНУ, провідного інженера  з  лісовідновлення
Добрянського лісового господарства Чернігівської області;
-  ФІЛІПЧУК  ЛЮДМИЛУ  ПАВЛІВНУ,  керівника  учнівського  лісництва
Ратнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Волинської області;
- ФУШТЕЙ ІЛЛЮ ДМИТРОВИЧА, керівника учнівського лісництва Горошове-
цького НВК Чернівецької області.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                                           В. В. Вербицький


