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

НАКАЗ
м. Київ

«28» вересня 2018 р. № 85

Про підведення підсумків
XІІ Всеукраїнського зльоту
учнівських лісництв закладів 
загальної середньої та 
позашкільної освіти

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за  основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України № 12 від 04.01.2018 року, “Положення про Всеукраїнський зліт
учнівських  лісництв  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів”,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 575 від
14.05.2012  року,  листа Міністерства  освіти  і  науки  України  № 3-835  від
20.08.2018 року “Про проведення ІІ  етапу Всеукраїнського зльоту учнівських
лісництв”, з 26 по 28 вересня 2018 року на базі Сумського обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю за підтримки державних
лісогосподарських  підприємств  і  закладів  освіти  Сумської  області  відбувся
XІІ Всеукраїнський  зліт  учнівських  лісництв   закладів  загальної  середньої  і
позашкільної освіти.

В заході прийняли участь команди з 23 областей України.
Завданнями зльоту було: формування екологічної  культури особистості;

поліпшення ефективності роботи учнівських лісництв; розвиток партнерських
взаємовідносин  з  вищими  навчальними  закладами,  з  лісогосподарськими
підприємствами;  поширення кращого педагогічного досвіду  щодо організації
роботи учнівських лісництв; підвищення фахового рівня керівників учнівських
лісництв; популяризація практичних результатів роботи учнівських лісництв.

На підставі підсумкового рішення журі та з метою відзначення кращих
учнівських лісництв і активних учасників

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  команди
переможців та призерів XІІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв
закладів загальної середньої та позашкільної освіти:



гран-прі:
1. Команду  Лісовосорочинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

Прилуцької районної ради Чернігівської області;

за І місце: 
1. Команду  Роменської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 11

Сумської області;

за ІІ місце:
1. Команду  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  села  Нуйно  Камінь-

Каширської районної ради Волинської області;
2. Команду Окнянського районного будинку дитячої та юнацької творчості

Одеської області;

за ІІІ місце:
1. Команду Дорогинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Фастівської районної ради Київської області;
2. Команду  навчально-виховного  комплексу «Оженинська  загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів (ліцей) - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»
імені  Тараса  Григоровича  Шевченка Острозької  районної  ради
Рівненської області.

ІІ. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  команди
учасників  XІІ  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  закладів
загальної середньої та позашкільної освіти:

1. команду Сумівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бершадського
району Вінницької області;

2. команду  Криворізької  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  № 123
Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

3. команду  Ярівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Лиманської
міської ради Донецької області;

4. команду  опорного  навчального  закладу  «Баранівська  гімназія»
Житомирської області;

5. команду  Кам’яницької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Ужгородської районної ради Закарпатської області;

6. команду  Пістинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Косівської
районної ради Івано-Франківської області;

7. команду  опорного  навчального  закладу  «Богданівська  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів»  імені  І.Г. Ткаченка  Знам’янської  районної  ради
Кіровоградської області;



8. команду комунального закладу «Новоайдарська обласна загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Луганської області;

9. команду  опорного  закладу  «Бродівська  загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів № 4» Бродівської районної ради Львівської області;

10.команду  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;

11.команду  опорного  закладу  «Зіньківська  спеціалізована  школа
І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської районної ради Полтавської області;

12.команду Сосулівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської
районної ради Тернопільської області;

13.команду Чемужівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів Зміївської
районної ради Харківської області;

14. команду  Малокопанівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Малокопанівської сільської ради Голопристанського району Херсонської
області;

15.команду Михлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізяславської
районної ради Хмельницької області;

16.команду Геронимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської
районної ради Черкаської області;

17.команду  Куликівського  навчально-виховного  комплексу  Герцаївської
районної ради Чернівецької області.

ІІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і  науки України учасників
захисту  науково-дослідницьких  робіт,  проведеного  в  рамках
XІІ Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  закладів  загальної
середньої та позашкільної освіти:

Секція «Лісовідновлення та лісорозведення»
за І місце

1. Бездітну  Анну,  ученицю  Сумівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Бершадського району Вінницької області (43,7 б.);

за ІІ місце:
1. Кінаш Вікторію, ученицю опорного закладу «Бродівська загальноосвітня

школа І-ІІІ  ступенів № 4» Бродівської районної ради Львівської області
(39,7 б.);

за ІІІ місце:
1. Кичку  Кароліну,  ученицю  Кам’яницької  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області (35,7 б.);
2. Гузовату  Лізу,  ученицю  навчально-виховного  комплексу «Оженинська

загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  (ліцей)  -  дошкільний  навчальний



заклад  (ясла-садок)»  імені  Тараса  Григоровича  Шевченка Острозької
районної ради Рівненської області (35,7 б.);

3. Лотоцьку  Марію,  ученицю  Сосулівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Чортківської районної ради Тернопільської області (36,6 б.);

за участь:
1. Бачковську Ірину, ученицю опорного навчального закладу «Богданівська

загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  імені  І.Г. Ткаченка»  Знам’янської
районної ради Кіровоградської області» (30,6 б.);

2. Осіпчук Вікторію, ученицю опорного навчального закладу «Баранівська
гімназія» Житомирської області (34,4 б.).

Секція «Лісове біорізноманіття»:
за І місце:

1. Василюк Наталію, ученицю загальноосвітньої школи I-III ступенів села
Нуйно Камінь-Каширської районної ради Волинської області (42,8 б.);

за ІІ місце:
1. Максименко Емілію, ученицю Дорогинського закладу загальної середньої

освіти І-ІІІ ступенів Фастівської районної ради Київської області (38,4 б.);
2. Кришталь  Тетяну,  ученицю  Чемужівської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської області (37,6 б.);

за ІІІ місце:
1. Новак Анастасію, ученицю опорного закладу «Зіньківська спеціалізована

школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської районної ради Полтавської області
(35,7 б.);

2. Яворова  Михайла,  учня  Криворізької  загальноосвітньої  школи
I-III ступенів № 123 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
(35,7 б.);

за участь:
1. Сидоренка  Віталія,  учня  Ярівської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області (27,7 б.);
2. Шевченко Тетяну, ученицю Окнянського районного будинку дитячої  та

юнацької творчості Одеської області (32,2 б.);

 Секція: «Захист лісу»
за І місце:

1. Яременко Юлію, ученицю Лісовосорочинської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Прилуцької районної ради Чернігівської області (41,7 б.);



за ІІ місце:
1. Тодеряна  Олексія,  учня  Куликівського  навчально-виховного  комплексу

Герцаївської районної ради Чернівецької області (35,7 б.);
2. Холодницьку  Аріну,  ученицю  Геронимівської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (35,7 б.);

за ІІІ місце:
1. Мироненко  Анастасію,  ученицю  Миколаївського  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (35,0 б.);
2. Табахарнюк  Анастасію,  ученицю  Пістинської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ  ступенів  Косівської  районної  ради  Івано-Франківської  області
(35,3 б.).

IV. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і  науки України учасників
виставки-презентації досягнень учнівських лісництв, проведеної в рамках
XІІ  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  закладів  загальної
середньої та позашкільної освіти:

за зайняте І місце:
1. команду Окнянського районного будинку дитячої та юнацької творчості

Одеської області.

за зайняте ІІ місце:
1. команду  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  села  Нуйно  Камінь-

Каширської районної ради Волинської області;
2. команду  навчально-виховного  комплексу «Оженинська  загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів (ліцей) - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»
імені  Тараса  Григоровича  Шевченка Острозької  районної  ради
Рівненської області;

3. команду Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської
області;

4. команду Геронимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської
районної ради Черкаської області.

за зайняте ІІІ місце:
1. команду  Малокопанівської  загальноосвітня  школи  І-ІІІ  ступенів

Малокопанівської сільської ради Голопристанського району Херсонської
області;

2. команду  опорного  закладу  «Зіньківська  спеціалізована  школа
І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської районної ради Полтавської області;



3. команду  опорного  навчального  закладу  «Богданівська  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  імені  І.Г. Ткаченка»  Знам’янської  районної  ради
Кіровоградської області;

4. команду  Дорогинського  закладу  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ ступенів Фастівської районної ради Київської області;

5. команду  Кам’яницької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Ужгородської районної ради Закарпатської області;

6. команду  опорного  навчального  закладу  «Баранівська  гімназія»
Житомирської області.

за активну участь:
1. команду Михлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізяславської

районної ради Хмельницької області;
2. команду  Куликівського  навчально-виховного  комплексу  Герцаївської

районної ради Чернівецької області;
3. команду Чемужівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів Зміївської

районної ради Харківської області;
4. команду Сосулівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чортківської

районної ради Тернопільської області;
5. команду  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської молоді;
6. команду  Опорного  закладу  «Бродівська  загальноосвітня  школа

І-ІІІ ступенів №4» Бродівської районної ради Львівської області;
7. команду Комунального закладу «Новоайдарська обласна загальноосвітня

санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Луганської області;
8. команду  Пістинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Косівської

районної ради Івано-Франківської області;
9. команду  Ярівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Лиманської

міської ради Донецької області;
10.команду  Криворізької  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  № 123

Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
11.команду Сумівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бершадського

району Вінницької області.

V. За  рішенням  оргкомітету  та  журі  Зльоту  видати  сертифікат
Комунальному закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»
на право проведення Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів
загальної середньої та позашкільної освіти в 2019 році.

VІ. Відзначити  подякою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за підготовку



та  проведення  ХІІ  Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів
загальної середньої та позашкільної освіти:

1. Гробову  Вікторію  Павлівну,  директора  Департаменту  освіти  і  науки
Сумської державної адміністрації;

2. Ладику  Володимира  Івановича,  ректора  Сумського  національного
аграрного університету;

3. Васильєва  Анатолія  Васильовича,  ректора  Сумського  державного
університету;

4. Чигринця  Віктора  Петровича,  начальника  Сумського  обласного
управління лісового та мисливського господарства;

5. педагогічний колектив комунального закладу Сумської  обласної  ради –
обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
(директор Тихенко Лариса Володимирівна);

6. педагогічний  колектив  комунального  закладу  Сумської  міської  ради  –
Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді (директор Харламова Людмила Миколаївна);

7. Коваленка  Ігора  Миколайовича,  декана  факультету  агротехнологій  та
природокористування Сумського національного аграрного університету;

8. Мельника Андрія Васильовича, професора кафедри садово-паркового та
лісового господарства факультету агротехнологій та природокористування
Сумського національного аграрного університету;

9. Мельник  Тетяну  Іванівну,  завідувача  кафедри  садово-паркового  та
лісового господарства факультету агротехнологій та природокористування
Сумського національного аграрного університету;

10.Токманя Володимира Сергійовича, доцента кафедри садово-паркового та
лісового господарства факультету агротехнологій та природокористування
Сумського національного аграрного університету;

11.Ярощука  Романа  Анатолійовича,  доцента  кафедри  садово-паркового  та
лісового господарства факультету агротехнологій та природокористування
Сумського національного аграрного університету;

12.Шерстюк  Марину  Юріївну,  асистента  кафедри  садово-паркового  та
лісового господарства факультету агротехнологій та природокористування
Сумського національного аграрного університету;

13.Пеньковську Ларису Вікторівну, асистента кафедри садово-паркового та
лісового господарства факультету агротехнологій та природокористування
Сумського національного аграрного університету;

14.Товстуху Олександра Володимировича, заступника начальника Сумського
обласного управління лісового та мисливського господарства;

15.Перфілова  Михайла  Петровича,  головного  спеціаліста  відділу  лісового
господарства Сумського обласного управління лісового та мисливського
господарства;



16.Бондарєву  Валентину  Володимирівну,  головного  спеціаліста  відділу
лісового  господарства  Сумського  обласного  управління  лісового  та
мисливського господарства.

VІІ. За  вагомий  внесок  у  розвиток  учнівських  лісництв,
популяризацію та пропаганду екологічних знань серед учнівської молоді,
відзначити  подякою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

1. Сахнюка  Віктора  Анатолійовича,  начальника  Чернівецького  обласного
управління лісового та мисливського господарства;

2. Тимофєєва Олександра Петровича,  директора державного підприємства
«Чернівецький держлісгосп».
 
VІІІ. Оголосити  подяку  Національного  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді керівникам команд, учасникам Зльоту за плідну
працю в галузі лісового господарства, охорону навколишнього природного
середовища,  просвітницьку  і  виховну  роботу  з  учнівською  молоддю  та
організацію участі команди у фінальному етапі XІІ Всеукраїнського зльоту
учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

ІХ. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України висловлює подяку
начальникам  департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних
державних адміністрацій, керівництву закладів позашкільної та загальної
середньої  освіти за  здійснення організаційних заходів  щодо забезпечення
участі делегацій у ІІ етапі XІІ Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв
закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


