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

НАКАЗ
м. Київ

27 вересня 2019 р.                                                                                              №74 

Про підведення підсумків
ІІ (фінального) етапу  Всеукраїнського
зльоту учнівських лісництв закладів
загальної середньої та позашкільної освіти

        Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  21.11.2018 р
№1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами  позашкільної  освіти)   та  Плану  семінарів-практикумів  для
педагогічних  працівників  закладів  позашкільної  освіти  на  2019  рік»
з  24  до  26  вересня  ц.р.  у  Чернігівській  області  Національним   еколого-
натуралістичним  центром учнівської молоді  спільно з комунальним закладом
«Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  за  участю  Чернігівського
обласного  управління  лісового  та  мисливського  господарства,  Управління
освіти  і  науки  Чернігівської  обласної   державної  адміністрації    проведено
Всеукраїнський  зліт  учнівських  лісництв  закладів  загальної  середньої   та
позашкільної  освіти. 

Метою  Зльоту   було:  активізація  участі  учнівської  молоді  в
природоохоронній   та  дослідно-експериментальній  роботі  в  галузі  лісового
господарства, збереження біологічного різноманіття лісових екосистем.

Юні  лісівники  поділилися   досвідом  проведеної  практичної
природоохоронної    та   експериментально-дослідницької    роботи  в  галузі
лісового господарства,  взяли участь у  виставці-презентації  роботи учнівських
лісництв,  конкурсі-захисті  науково-дослідницьких  робіт,  а  також   заклали
Алею  Єдності  і  Миру  на  території  Агробіостанції  Чернігівського  обласного
ліцею для обдарованої  сільської молоді  Чернігівської обласної ради.

У  заході  прийняли  участь  команди  членів  учнівських  лісництв  з
Вінницької,  Волинської,   Донецької,  Дніпропетровської,  Житомирської,
Закарпатської,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,
Львівської,  Луганської,  Миколаївської,  Сумської,  Одеської,  Полтавської,
Рівненської,  Тернопільської,   Харківської,  Хмельницької,  Херсонської,
Черкаської, Чернівецької, Чернігівської  областей України.
 
   На підставі  рішення журі Зльоту  

н а к а з у ю:



      1. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України,  кубком  Гран-прі
Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  закладів  загальної  середньої  та
позашкільної  освіти  і  цінним  подарунком  команду   Червоно-Нерубаївського
учнівського   лісництва  при  Підлісненській  філії  комунального  закладу
«Олександрівське   навчально-виховне  об’єднання   №2»   Кіровоградської
області у складі Рудіка Ярослава, Климківа Євгенія, Щупаковського Валентина
(80 балів).
    
    2.  Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України  і цінним подарунком  за
зайняте  І  місце  і  високий  рівень  представленої   практичної  та
експериментально-дослідницької роботи в галузі лісового господарства:
команду  учнівського  лісництва   Холминської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Холминської
об’єднаної  територіальної  громади  Чернігівської   області  у  складі  Сотник
Ірини, Тарасенко Наталії, Колобова Дмитра (77 балів).

    3.  Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України  і цінним подарунком  за
зайняте  ІІ  місце  і  високий  рівень  представленої   практичної  та
експериментально-дослідницької роботи в галузі лісового господарства:
     команду учнівського лісництва  «Діброва» Вовковиївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Демидівської районної ради Рівненської області у складі
Дудяк Дарини, Рижук Софії, Іваника Назара (71 бал);
     команду учнівського лісництва Кам'яницької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. Ужгородської районної ради Закарпатської області у складі Кия Владислава,
Шип Валерії, Гумен Ірини (70 балів).
  
    4.  Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України  і цінним подарунком  за
зайняте  ІІІ  місце  і  високий  рівень  представленої   практичної  та
експериментально-дослідницької роботи в галузі лісового господарства:
     команду  учнівського  лісництва  Балаклійського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Балаклійської районної ради Харківської області у складі
Фурсала Євгенія, Денисенко Єлизавети, Коньшеної Єлизавети (69 балів);
     команду  учнівського  лісництва  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  села
Городок» - філія опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села
Прилісне» Волинської області у складі Городюк Мирослави, Громик Вікторії,
Гаврилюка Андрія (67 балів).
      5. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  високий  рівень
захисту науково-дослідницьких робіт юних лісівників:  

     5.1.  У  номінації  «Упровадження  інноваційних  технологій  у  практику
вирощування лісових культур»:
      за зайняте  І місце:



     команду учнівського лісництва «Совенятко» Роменської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №11  Сумської  області  у  складі  Єрмолович  Марини,
Беркута Антона, Куриленко Дар'ї (66 балів); 
     за зайняте ІІ місце:
     команду учнівського лісництва комунального навчального позашкільного
закладу   Голопристанський  міський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Голопристнської  міської  ради  Херсонської  області  у  складі  Плєвако  Дар'ї,
Цибіни Наталії, Веремко Христини, Рудь Валерії (64 бали);
      за зайняте ІІІ місце:
      команду учнівського лісництва Крижопільської загальноосвітньої  школи І-
ІІІ  ст.  №2  Крижопільського  району  Вінницької  області  у  складі  Дзумана
Владислава, Пацай Анастасії, Оніщука Андрія (60 балів).
     5.2. У номінації «Упровадження результатів дослідів у практику лісового
господарства»:
    за зайняте  І місце:
    команду  учнівського  лісництва  Труханівської  загальноосвітньої   школи
І-ІІІ  ст.   Сколівського  району  Львівської  області  у  складі  Хомин  Анастасії,
Ціздин Вікторії, Ціздин Тетяни (66 балів);
    за зайняте ІІ місце:
    команду учнівського лісництва Полянського навчально-виховного комплексу
Клішковецької об'єднаної територіальної громади Чернівецької області у складі
Долгої Уляни, Зозуляк Іванни (65 балів);
    за зайняте ІІІ місце:
    команду учнівського лісництва опорного закладу  «Зіньківська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів №1» Зінківської районної ради Полтавської області у складі
Лизогуба Євгенія, Симоненко Єліни, Черкашина Гліба (56 балів).
   5.3.У  номінації   «Новизна  та  актуальність  науково-експериментальної
роботи»:
   за зайняте І місце: 
   команду  учнівського лісництва Геронимівської   загальноосвітньої   школи
І-ІІІ ст. Черкаської районної ради Черкаської області у складі Муляра Дениса,
Харченко Максима, Бокзи Олександра (65 балів);
    за зайняте  ІІ місце:
    команду учнівського лісництва комунального закладу  Київської  обласної
ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини «Пилиповецьке учнівське
лісництво» Київської області у складі Узакової Анастасії, Лімборського Назара,
Макаренко Анастасії (63 бали);
     за зайняте  ІІІ місце:
     команду учнівського лісництва Ярівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ст.
Лиманської  міської  ради   Донецької  області  у  складі  Гавриченка  Сергія,
Клименка Дмитра, Наконечної Кристини (54 бали).
 

     6. Нагородити  дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  юних  лісівників  –
активних  учасників  ІІ (фінального) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських
лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти:



     команду  учнівського лісництва комунального закладу освіти «Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської
обласної  ради  у  складі  Сікори  Романа,  Кіяхова  Івана,  Данилової  Карини
(49 балів);
       команду учнівського лісництва Радомишльського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №4  –заклад  дошкільної
освіти»  імені  І.Самоплавського  Житомирської  області  у  складі  Довгаленка
Дмитра, Оберняк Катерини, Саламатіної Дар'ї (49 балів);
       команду  учнівського  лісництва   комунального  закладу  «Вільхівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району» Луганської
області у складі Панова Ігоря, Рябухіної Яни, Рай Єви (45 балів);
      команду  учнівського  лісництва   Врадіївської  районної  гімназії
Миколаївської  області  у  складі  Янішевського  Валентина,  Фасій  Анастасії,
Мироненко Анастасії (53 бали);
     команду  учнівського лісництва  Окнянського районного будинку дитячої та
юнацької  творчості  Одеської  області  у  складі  Моргач  Ольги,  Загурської
Олександри, Абрамової Руслани (53 балів);
     команду учнівського лісництва  Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної  творчості  Тернопільської  області  у  складі  Пірус  Наталії,
Садляк Тетяни (46 балів);
     команду учнівського лісництва Мирненського опорного закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступеню  «Інтелект»  Мирненської  селищної  ради
Мелітопольського  району  Запорізької  області  у  складі  Бєляєвої  Анастасії,
Худини Ольги, Краснікової Мар'яни (51 бал); 
     команду  учнівського  лісництва  Сопівського  ліцею  селищної  ради
Печеніжинської  об'єднаної   територіальної  громади  Коломийського  району
Івано-Франківської області у складі Грицанюк Соломії, Кремер Надії, Томенко
Христини (52 балів);
      команду учнівського лісництва Пліщинської загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів Хмельницької області у складі Чумака Олександра, Стецюк Єлизавети,
Гуральського Ігоря (52 бали).    

   7. За рішенням оргкомітету та журі Зльоту вручити  Сертифікат про надання
права  проведення  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  закладів
загальної  середньої  і  позашкільної  освіти  в  2020  році  команді   Червоно-
Нерубаївського  учнівського  лісництва при Підлісненській філії комунального
закладу   «Олександрівське   навчально-виховне  об’єднання   №2»
Кіровоградської області. 

   8.   Оголосити   подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України  за вагомий внесок  у
розвиток  позашкільної  еколого-натуралістичної  освіти   та  проведення  на
високому рівні Всеукраїнського зльоту учнівських лісництва:
Конопацькому Миколі  Анатолійовичу, начальнику Управління  освіти і  науки
Чернігівської обласної державної адміністрації;
Зінченку  Олександру  Івановичу,   начальнику   Чернігівського  обласного
управління лісового та мисливського господарства;



Соронович Олені  Юріївні,  заступнику  начальника Управління  –  начальника
відділу загальної середньої та колекційної освіти  і науки  обласної державної
адміністрації;
Єленичу  Володимиру  Дмитровичу,  заступнику  начальника   Чернігівського
обласного управління лісового та мисливського господарства;
Коломієць Галині Василівні, директору Чернігівського обласного педагогічного
ліцею  для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради;
Жуку  Олександру  Васильовичу,  заступнику  начальника   Чернігівського
обласного  управління  лісового та мисливського господарства;
Трегубовій  Людмилі  Анатоліївні,  директору   комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
Мельниченко  Ірині  Олександрівні,  директору  комунального  позашкільного
навчального закладу «Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва»;
Мисюрі  Олександру  Олександровичу,  директору  Чернігівського  обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
Степовику  Петру  Миколайовичу,  директору  комунального  позашкільного
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді»;
Прокоповичу  Геннадію  Володимировичу,  директору  дитячо-юнацької  школи
олімпійського резерву з футболу «Юність;
Чегоринському  Віктору  Івановичу,  директору  позашкільного  навчального
закладу  «Чернігівська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа»;
Аніщенку  Сергію Михайловичу, голові  товариства  лісівників   Чернігівської
області;
Марахоньку  Олександру  Івановичу, начальнику відділу  лісового господарства
Чернігівського обласного   управління лісового та мисливського господарства;
Перев'язку Володимиру Степановичу, головному спеціалісту  відділу лісового
господарства Чернігівського обласного  управління лісового та  мисливського
господарства;
 Горохівському  Івану  Олексійовичу,  директору   державного  підприємства
«Добрянське лісове господарство»;
Болоховцю  Юрію   Віталійовичу,  директору  державного  підприємства
«Ніжинське лісове господарство»;
 Потоцькій  Світлані  Олександрівні,  кандидату  біологічних  наук,  доценту
національного університету «Чернігівського колегіуму»  імені  Т.Г.Шевченка,
учителю вищої категорії, старшому викладачу; 
Селінному  Михайлу Михайловичу,  завідувачу кафедри аграрних технологій та
лісового  господарства   Чернігівського  національного  технологічного
університету, кандидатку економічних наук;
Будаловському  Миколі  Володимировичу,  головному  спеціалісту  відділу
заповідної  справи,  біоресурсів  та  екомережі  Департаменту  екології  та
природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації;
Юркову  Андрію  Сергійовичу,  головному  спеціалісту  відділу  природно-
заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у
Чернігівській області;
Базі  Миколі  Івановичу,  викладачу  спецдисциплін   державного  професійно-
технічного навчального закладу  «Сновське вище професійне училище лісового
господарства»;



Конюші  Людмилі  Миколаївні,  вихователю  Чернігівського  обласного
педагогічного ліцею для обдарованої  сільської молоді;
Кидибі Руслані Григорівні, заступнику директора з навчально-виховної роботи
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
Радченко  Олені  Михайлівні,  заступнику  директора   з  методичної  роботи
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
Велігорській Світлані Віталіївні, завідувачу відділу методичного комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
Леусу  Юрію   Віталійовичу,  завідувачу   відділу  біологічного  комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
Бицько  Тетяні  Миколаївні,  методисту  комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»;
Воробей  Ользі  Федорівні,  методисту  комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»;
Корень Тетяні Іванівні, методисту  комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів»;
Солодкій  Ніні   Миколаївні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
Єсиповій  Тетяні  Костянтинівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
Чалій Олені Григорівні, керівнику гуртків комунального закладу «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів».

     9. 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   загальної середньої і позашкільної освіти за здійснення
організаційних  заходів  щодо  забезпечення  участі  делегацій  у  ІІ  етапі
Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв.
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