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

НАКАЗ
м. Київ

«17» травня 2019 р. № 50

Про проведення заочного міжнародного
конкурсу «Традиції народів України,
Болгарії і Молдови щодо раціонального
використання і збереження лісів та 
лісових ресурсів»
     
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді

Міністерства освіти і науки України, Громадська організація «Екологічний клуб
«Еремурус-Україна»  та  Національний  природний  парк  «Голосіївський»  за
підтримки Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви провів
Міжнародний  конкурс  «Традиції  народів  України,  Болгарії  і  Молдови  щодо
раціонального використання і збереження лісів та лісових ресурсів».

Метою конкурсу була пропаганда  ідей  сталого  розвитку  з  опорою  на
краєзнавчі звичаї і  традиції щодо використання і  збереження лісів та лісових
ресурсів народами, які населяли територію України, Болгарії та Молдови.

У конкурсі  взяли  участь учні  7-12  класів  закладів  загальної  середньої
освіти, вихованці закладів професійно-технічної і позашкільної освіти віком від
12  до  18  років  включно, які проживають  в  Україні, Болгарії, Молдові,  та
представники їхніх діаспор в інших країнах загальною кількістю — 63 роботи.
В  Україні  роботи  надіслали  з  15  областей:  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Житомирської,  Івано-Франківської,
Луганської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Хмельницької,  Черкаської,
Чернівецької, Чернігівської.

Відповідно до рішення компетентного журі,

НАКАЗУЮ:

І. Визнати переможцями заочного Міжнародного конкурсу «Традиції
народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання і
збереження  лісів  та  лісових  ресурсів»  та  нагородити  грамотами
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України в номінаціях:

Номінація  1.  Традиційні  форми  сталого  використання  лісових
ресурсів



Вікова категорія учасників: учні 7-9 класів
І місце

1. Козловець  Софію,  ученицю  7  класу  Гринівецького  НВК  Любарського
району Житомирської області з роботою «Житомирське Полісся – земля
бортників»  (92  бали).  Керівник:  Шевчук  Надія  Олександрівна,  вчитель
географії  та  біології  Гринівецького  НВК  Любарського  району
Житомирської області.

ІІІ місце
2. Куліш  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Плетіння  з  верби»  Шепетівського

міського центру еколого –  натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької  області  з  роботою  «Оздоровчі  властивості  верби»  (77
балів).  Керівник  гуртка  «Плетіння  з  верби»  Шепетівського  міського
центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  -  Коленчук
Олена Іванівна. 

Номінація 2. Традиції відновлення або створення лісів
Вікова категорія учасників: учні 7-9 класів

І місце
1. Барліт  Олега,  Бордюга  Данила,  Борейко  Іллю,  Сирицю  Данила,

вихованців краєзнавчого гуртка  Приазовської філії І-ІІ ступенів опорного
навчального  закладу  Приазовська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів
"Азимут"  Приазовської  селищної  ради  Запорізької  області  з  роботою:
«Лісовий масив біля річки Домузла» (91 бал). Керівник: Гайдай  Євген
Олегович, керівник краєзнавчого гуртка Приазовської філії  І-ІІ ступенів
опорного  навчального  закладу  Приазовська  спеціалізована  школа
І-ІІІ ступенів "Азимут" Приазовської селищної ради Запорізької області.

ІІІ місце
1. Токовчук  Катерину,  ученицю  9  класу  КОЗО  «Глибочицький  ліцей»

Глибочицької  сільської  ради  Житомирського  району  Житомирської
області  з роботою «Ліси Полісся -  одвічна симфонія природи, її  храм»
(75,5  балів).  Керівник:  Нечипорук  Лариса  Олексіївна,  заступник
директора  з  навчально–виховної  роботи  КОЗО  «Глибочицький  ліцей»
Глибочицької  сільської  ради  Житомирського  району  Житомирської
області;

2. Панова Ігоря,  учня 8  класу Вільхівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Станично-
Луганського  району  Луганської  області  з  роботою  «Лісові  культури
піщаного  лісництва  Станично-Луганського  ДЛМГ  Луганської  області»
(77,5  балів).  Керівник:  Левченко  Катерина  Михайлівна,  методист
районного  методичного  кабінету  працівників  освіти  Станично-
Луганського району Луганської області.



Вікова категорія учасників: учні 10-12 класів
ІІІ місце

1. Березницьку Юлію,  ученицю 10  класу Навчально-виховного комплексу
«Сонцівська  загально-освітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад  Покровського  району  Донецької  області  з  роботою
«Ліси Сонцівки: історія створення та сьогодення» (75,5 балів). Керівник:
Березницька  Оксана  Вікторівна,  вчитель  біології  та  хімії  Навчально-
виховного комплексу «Сонцівська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад Покровського району Донецької області.

Номінація  3.  Обряди і  свята,  повір'я,  пов'язані  з  лісом та  лісовими
ресурсами

Вікова категорія учасників: учні 7-9 класів
І місце

1. Ішутіна  Олександра,  Бачуріну  Ірину,  учнів  Промінівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради
Запорізької  області  з  роботою  «Традиційні  форми  збереження  лісових
ресурсів території «Дикого поля»  (90  балів).  Керівник:  Покамєстова
Катерина Сергіївна,  вчитель Промінівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області.

ІІ місце
1. Жмаку  Володимира,  вихованця   гуртка  «Юні  дослідники  природи»

Районного Будинку школяра Прилуцької  районної  ради с.  Переволочна
Прилуцького  району  Чернігівської  області  з  роботою
«Звичаї,  традиції  та  обряди жителів Чернігівського полісся пов’язані  зі
збором  лікарських  лісових  трав»  (82  бали).  Керівник:  Жмака  Сергій
Володимирович, керівник гуртка «Юні дослідники природи» Районного
Будинку школяра Прилуцької районної ради с. Переволочна Прилуцького
району Чернігівської області.

ІІІ місце
1. Панченко  Надію,  ученицю  навчально-виховного  комплексу

«Миролюбівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Покровської  районної  ради  Донецької  області  з
роботою  «Обряди  і  свята,  повір'я,  пов'язані  з  лісом  та  лісовими
ресурсами»  (73,5  балів).  Керівник:  Зайцева  Олена  Володимирівна,
вчитель хімії та біології навчально-виховного комплексу «Миролюбівська
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Покровської районної ради Донецької області;



2. Сех  Анастасію,  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
с. Яревище Старовижівського району Волинської області з роботою: «Ліс
–  перлина  нашої  душі»  (79,5  балів).  Керівник:  Постригач  Євген
Вікторович,  вчитель  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  с. Яревище
Старовижівського району Волинської області.

Вікова категорія учасників: учні 10-12 класів
І місце

1. Лопатниченко  Богдана,  учня  11  класу  Комунального  закладу  освіти
«Середня  загальноосвітня  школа  №  31»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області з роботою: «Родинні традиції щодо збереження
лісових ресурсів  в  умовах  промислового міста»  (85,5  балів).  Керівник:
Моренко  Лілія  Володимирівна,  вчитель  географії  та  економіки
Комунального  закладу  освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  №  31»
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області.

ІІ місце
2. Балабаш  Світлану,  ученицю  10  класу  Забузького  ліцею  Рівненської

сільської  ради  Любомльського  району  Волинської  області  з  роботою
«Обряди,  свята  і  повір’я,  пов’язані  з  лісом  на  Поліссі»  (80  балів).
Керівник: Ковальчук Ніна Іванівна, вчитель української мови і літератури
Забузького  ліцею  Рівненської  сільської  ради  Любомльського  району
Волинської області.

ІІІ місце
1. Бойчук  Ольгу,  вихованка  КПНЗ  «Міський  центр  еколого-естетичного

виховання дітей та юнацтва Заставнівського району Чернівецької області
з роботою «Весільне деревце» (73,6 бали). Керівник: Петрушко Світлана
Олексіївна, керівник гуртків КПНЗ «Міський центр еколого-естетичного
виховання дітей та юнацтва Заставнівського  району  Чернівецької
області;

2. Орлову  Дану,  вихованку  гуртка  «Географічне  краєзнавство»  КПНЗ
«ЦДЮТ «Гармонія» м.  Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області  з
роботою «Світоглядні уявлення українців про ліс,  як форма краєзнавчого
пошуку та збереження природи лісу засобами народної творчості» (70,5
балів). Керівник: Котяш Анна  Анатоліївна, керівник гуртка «Географічне
краєзнавство»  КПНЗ  «ЦДЮТ  «Гармонія»  м.  Кривий  Ріг
Дніпропетровської області;

3. Пономарьова Анатолія, учня з  роботою «Цей  ліс  живий.  У нього добрі
очі…»  (77  балів).  Керівник:  Коваль  Ірина  Петрівна,  вчитель  географії
ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Грубна Сокирянського району Чернівецької області.



ІІ.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам
учнівських  робіт,  що  визнані  переможцями Міжнародного  конкурсу
«Традиції  народів  України,  Болгарії  і  Молдови  щодо  раціонального
використання і збереження лісів та лісових ресурсів»:

1. Шевчук Надії Олександрівні, вчителю географії та біології Гринівецького
НВК Любарського району Житомирської області;

2. Коленчук  Олені  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Плетіння  з  верби»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Сумської області;

3. Гайдай  Євгену  Олеговичу, керівнику  краєзнавчого гуртка  Приазовської
філії  І-ІІ  ступенів  опорного  навчального  закладу  Приазовська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Азимут" Приазовської селищної ради
Запорізької області;

4. Нечипорук Ларисі Олексіївні, заступнику директора з навчально–виховної
роботи  КОЗО  «Глибочицький  ліцей»  Глибочицької  сільської  ради
Житомирського району Житомирської області;

5. Левченко  Катерині  Михайлівні,  методисту  районного  методичного
кабінету  працівників  освіти  Станично-Луганського  району  Луганської
області;

6. Березницькій  Оксані  Вікторівні,  вчителю  біології  та  хімії  Навчально-
виховного комплексу «Сонцівська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад Покровського району Донецької області;

7. Покамєстовій  Катерині  Сергіївні,  вчителю  Промінівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради
Запорізької області;

8. Жмаці  Сергію  Володимировичу,  керівнику  гуртка  «Юні  дослідники
природи»  Районного  Будинку  школяра  Прилуцької  районної  ради  с.
Переволочна Прилуцького району Чернігівської області;

9. Зайцевій  Олені  Володимирівні,  вчителю  хімії  та  біології  навчально-
виховного  комплексу  «Миролюбівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів  –  дошкільний навчальний заклад»  Покровської  районної  ради
Донецької області;

10.Постригач  Євгену  Вікторовичу,  вчителю  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів с. Яревище Старовижівського району Волинської області;

11.Моренко  Лілії  Володимирівні,  вчителю  географії  та  економіки
Комунального  закладу  освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  №  31»
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області;

12.Ковальчук Ніні Іванівні, вчителю української мови і літератури Забузького
ліцею  Рівненської  сільської  ради  Любомльського  району  Волинської
області;



13.Петрушко Світлані Олексіївні, керівнику гуртків КПНЗ «Міський центр
еколого-естетичного виховання дітей та юнацтва Заставнівського району
Чернівецької області;

14.Котяш Анні   Анатоліївні,  керівнику гуртка «Географічне краєзнавство»
КПНЗ «ЦДЮТ «Гармонія» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;

15.Коваль Ірині  Петрівні,  вчителю географії  ЗОШ І-ІІІ  ступенів с.  Грубна
Сокирянського району Чернівецької області.

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


