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Про підбиття підсумків фінального етапу 
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 2021 рік (за основними напрямами
позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України від 24 листопада 2020 року № 1452, «Положення про Всеукраїнський
зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів»,
затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  від
14 травня  2012  року  №  575,  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
03 вересня  2021  року  №  4/733-21  «Про  проведення  фінального  етапу
Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв»  19  -  21  жовтня  2021  року
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з
Кіровоградським обласним Товариством лісівників  та  комунальним закладом
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»  провів  фінальний  етап  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв
закладів загальної середньої і позашкільної освіти.

В заході взяли участь команди з 22 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 рішення журі Зльоту

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Кіровоградського
обласного  Товариства  лісівників,  грошовою  винагородою  й  кубком  Гран-прі



фінального  етапу  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  закладів
загальної середньої та позашкільної освіти:

команду  зразкового  учнівського  лісництва  «Пліщинське» Пліщинської
гімназії Шепетівської міської ради Шепетівського району Хмельницької області
(Джус  Артем,  Олексійчук  Яна,  Рижова  Єлизавета),  керівник  –  ЗВЕДЕНЮК
Микола (99 балів).

2. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Кіровоградського
обласного Товариства лісівників, грошовою винагородою та кубком фінального
етапу Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої
та позашкільної освіти за зайняте І місце:

команду  учнівського  лісництва  «Зелена  планета» комунального  закладу
«Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради
Кропивницького району Кіровоградської  області  (Балабушка Уляна,  Ткаченко
Ірина, Тюпа Дар’я), керівник – ПОЛТАВЕЦЬ Світлана (95 балів).

3. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Кіровоградського
обласного Товариства лісівників, грошовою винагородою та кубком фінального
етапу Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої
та позашкільної освіти за зайняте ІІ місце:

команду Городоцького учнівського лісництва  Городоцької  гімназії  –  філії
опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  «Прилісненський  ліцей
Прилісненської  сільської  ради  Волинської  області»  (Голодюк  Мирослава,
Неродик  Іванна,  Смійчик  Олександра),  керівник  –  ТЕРЕЩЕНКО  Ніна  (89
балів);

команду  шкільного  лісництва  «Олешки»   комунального  закладу  «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної
ради  на  базі  Малокопанівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Голопристанської  міської  ради  Херсонської  області  (Кузьмічова  Марина,
Хандусь Ігор, Саідова Саміра), керівник – АНДРІЄЦЬ Людмила (90,8 балів).

4. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Кіровоградського
обласного Товариства лісівників, грошовою винагородою та кубком фінального
етапу Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої
та позашкільної освіти за зайняте ІІІ місце:

команду  Жукинського  учнівського  лісництва  на  базі  Державного
підприємства  «Вищедубечанське  лісове  господарство»  опорного
загальноосвітнього навчального закладу Жукинська загальноосвітня школа  І-ІІІ
ступенів Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області
(Кот Ярослав, Дюміна Вікторія, Михайленко Марія), керівник – ЦУКАНОВА
Юлія (85,6 балів);

команду Соснівського шкільного лісництва  Соснівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №14  Червоноградської  міської  ради  Львівської  області



(Косік Віктор, Романюк Дарія,  Таточенко Юлія), керівник – ВЕСНІЙ Наталія
(85 балів); 

команду  Семенівського  учнівського  лісництва  Семенівського  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  1  Семенівської  міської  ради
Чернігівської області (Воробей Аліна, Сухотська Катерина, Шевченко Руслан),
керівник – ХУЛАП Галина (85 балів).

5. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Кіровоградського
обласного Товариства лісівників за активну участь учасників фінального етапу
Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  закладів  загальної  середньої  та
позашкільної освіти:

команду  учнівського  лісництва  «Паросток»  закладу  загальної  середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  №  4  Гайсинської  міської  ради  Гайсинського  району
Вінницької  області  (Перкун  Юлія,  Колосовська  Дар’я,  Козаченко  Ольга),
керівник – МИГИДЮК Галина (78,3 балів);

команду  шкільного  учнівського  лісництва  «Лісовички»  Благодатненської
загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  Волноваської  районної  ради Донецької
області  (Титаренко  Назар,  Семенчук  Аріна,  Шептура  Ірина), керівник  –
ЛЕЩЕНКО Алла (79 балів);

команду шкільного учнівського лісництва  при гімназії імені В.П.Фількова
Лугинської  селищної  ради  Лугинського  району  Житомирської  області  (Бех
Христина,  Синицька  Ангеліна,  Кириченко  Тетяна),  керівник  –
БОВСУНОВСЬКА Ірина (70 балів);

команду учнівського лісництва  Кам'яницького опорного закладу загальної
середньої освіти I-III ступенів Оноківської сільської ради Ужгородського району
Закарпатської області (Герич Анна, Олексій Ян, Бербега Вікторія), керівник –
КАМПО Галина (76 балів);

команду  учнівського  лісництва  комунального  закладу  «Запорізький
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Запорізької  обласної  ради  (Нерезова  Вікторія,  Безнедільна  Влада,  Пейчева
Валерія), керівник – ТКАЧЕНКО Надія (64,3 балів);

команду  Сопівського  учнівського  лісництва  на  базі  ДП  «Коломийське
лісове господарство» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Івано-Франківської  обласної  ради  (Дмитренко
Наталія,  Кушнір  Богдана,  Якименко  Юліана),  керівник  –  П’ЯТКОВСЬКА
Любов (79,5 балів);

команду  учнівського  лісництва  «Лісовичок»  комунального  закладу
Вільхівський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Станично-
Луганської селищної ради Луганської області  (Панов Ігор, Руденко Катерина,
Охіна Аліна), керівник – ЛЕВЧЕНКО Катерина (79 балів);

команду учнівського  лісництва «Дивосвіт   Будинку дитячої  та  юнацької
творчості  Окнянської  селищної  ради  Окнянського  району  Одеської  області
(Пучкова Ганна, Сніжинська Тетяна,  Донога Анастасія),  керівник – ЖЕМБІЙ
Валентина (42,6 балів);

команду  шкільного  лісництва  «Дубок»  ДП  «Миргородське  лісове
господарство»  опорного закладу загальної  середньої  освіти «Комишнянський



ліцей  Комишнянської  селищної  ради  Миргородського  району  Полтавської
області»  (Ботуз  Анастасія,  Дубовицька  Юлія,  Канцібер  Альвіна),  керівник  –
ХАЗАЙ Наталія (79 балів);

команду  учнівського  лісництва  «Діброва»  Вовковиївського  ліцею
Демидівської  селищної  ради  Дубенського району Рівненської  області  (Хомяк
Денис, Хмелюк Марія, Рижук Софія), керівник – ЧАНДИК Людмила (78 балів);

команду учнівського лісництва «Совенятко» Роменської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області (Єрмолович
Марина, Беркут Антон, Курило Дар’я),  керівник – ЗЕЛЕНСЬКА Вікторія  (79
балів);

команду  Калагарівського  учнівського  лісництва  Калагарівської  гімназії
Гримайлівської  селищної  ради  Чортківського  району  Тернопільської  області
(Головатий Іван, Оленич Ольга), керівник – ДУЛЕБА Уляна (79,3 балів);

команду Високобірського учнівського лісництва Балаклійського ліцею № 5
Балаклійської  міської  ради  Харківської  області  (Денисенко  Єлизавета,
Кураксіна  Варвара,  Фурсал  Євгеній),  керівник  –  СИДОРОВА  Світлана  (79
балів);

команду  учнівського  лісництва  Романковецького  ліцею  імені  академіка
К.Ф. Поповича Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької
області (Бабій Діана, Гуйван Настя, Шамбра Ксенія), керівник – ЛИСА Ксенія
(78 балів).

6. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  високий  рівень
захисту  науково-дослідницьких  робіт учасників  фінального  етапу
Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  закладів  загальної  середньої  та
позашкільної освіти:

Секція «Лісовідновлення та лісорозведення»
за зайняте І місце

ДЕНИСЕНКО  Єлизавету, вихованку  Високобірського  учнівського
лісництва  Балаклійського ліцею № 5  Балаклійської  міської  ради  Харківської
області, керівник – СИДОРОВА Світлана (50 балів);

КУЗЬМІЧОВУ  Марину, вихованку  шкільного  лісництва  «Олешки»
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської обласної ради на базі Малокопанівської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Голопристанської  міської  ради  Херсонської  області,
керівник – АНДРІЄЦЬ Людмила (49 балів);

за зайняте ІІ місце
ДУБОВИЦЬКУ  Юлію, вихованку  шкільного  лісництва  «Дубок»

Державного  підприємства  «Миргородське  лісове  господарство»  опорного
закладу  загальної  середньої  освіти  «Комишнянський  ліцей  Комишнянської



селищної  ради  Миргородського  району  Полтавської  області»,  керівник  –
ХАЗАЙ Наталія (45 балів);

ПАНОВА  Ігора, вихованця  учнівського  лісництва  «Лісовичок»
комунального  закладу  Вільхівський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів  Станично-Луганської  селищної  ради  Луганської  області,  керівник  –
ЛЕВЧЕНКО Катерина (42 балів);

ПЕРКУН  Юлію,  вихованку  учнівського  лісництва  «Паросток»  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  4  Гайсинської  міської  ради
Гайсинського району Вінницької  області,  керівник – МИГИДЮК Галина  (42
балів);

за зайняте ІІІ місце
НЕРЕЗОВУ  Вікторію,  вихованку  учнівського  лісництва  комунального

закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості»
Запорізької обласної ради, керівник – ТКАЧЕНКО Надія (37 балів);

ЯКИМЕНКО Юліану, вихованку Сопівського учнівського лісництва на базі
державного  підприємства  «Коломийське  лісове  господарство»  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Івано-Франківської обласної ради, керівник – П’ЯТКОВСЬКА Любов (37 балів);

ХОМЯКА  Дениса,  вихованця  учнівського  лісництва  «Діброва»
Вовковиївського  ліцею  Демидівської  селищної  ради  Дубенського  району
Рівненської області, керівник – ЧАНДИК Людмила (40 балів);

Секція «Лісове біорізноманіття»
за зайняте І місце

ОЛЕКСІЙЧУК  Яну,  вихованку  зразкового  учнівського  лісництва
«Пліщинське» Пліщинської гімназії  Шепетівської міської ради Шепетівського
району Хмельницької області, керівник – ЗВЕДЕНЮК Микола (49 балів);

за зайняте ІІ місце
БАЛАБУШКУ УЛЯНУ, вихованку учнівського лісництва «Зелена планета»

комунального  закладу  «Компаніївське  навчально-виховне  об’єднання»
Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області,
керівник – ПОЛТАВЕЦЬ Світлана (45 балів);

ШАМБРУ  Ксенію,  вихованку  учнівського  лісництва,  Романковецького
ліцею імені академіка К.Ф. Поповича Сокирянської міської ради Дністровського
району Чернівецької області, керівник – ЛИСА Ксенія (42 балів);

ВОРОБЕЙ  Аліну,  вихованку  Семенівського  учнівського  лісництва
Семенівського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  1
Семенівської міської ради Чернігівської області, керівник – ХУЛАП Галина (45
балів);

за зайняте ІІІ місце



ГОЛОДЮК  Мирославу,  вихованку  Городоцького  учнівського  лісництва
Городоцької  гімназії  –  філії  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти
«Прилісненський  ліцей  Прилісненської  сільської  ради  Волинської  області»,
керівник – ТЕРЕЩЕНКО Ніна (40 балів);

БЕРБЕГУ  Вікторію,  вихованку  учнівського  лісництва  Кам'яницького
опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Оноківської сільської
ради Ужгородського району Закарпатської області, керівник – КАМПО Галина
(37 балів);

ТАТОЧЕНКО  Юлію,  вихованку  Соснівського  шкільного  лісництва
Соснівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  14  Червоноградської
міської ради Львівської області, керівник – ВЕСНІЙ Наталія (38 балів);

ГОЛОВАТОГО  Івана,  вихованця  Калагарівського  учнівського  лісництва
Калагарівської  гімназії  Гримайлівської  селищної  ради  Чортківського  району
Тернопільської області, керівник – ДУЛЕБА Уляна (36 балів);

Секція «Захист лісу»
за зайняте І місце

БЕХ  Христину,  вихованку  учнівського  лісництва  при  гімназії  імені
В.П. Фількова  Лугинської  селищної  ради  Лугинського  району  Житомирської
області, керівник – БОВСУНОВСЬКА Ірина (49 балів);

МИХАЙЛЕНКО Марію,  вихованку  Жукинського шкільного лісництва  на
базі  Державного  підприємства  «Вищедубечанське  лісове  господарство»
опорного загальноосвітнього навчального закладу Жукинська загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  Пірнівської  сільської  ради  Вишгородського  району
Київської області, керівник – ЦУКАНОВА Юлія (49 балів);

за зайняте ІІ місце
СМИРНОВУ  Марію,  вихованку  Миколаївського  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, керівник – ВОЛИК Станіслав  (45
балів);

СЕМЕНЧУК  Аріну,  вихованку  шкільного  учнівського  лісництва
«Лісовички»  Благодатненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Волноваської районної ради Донецької області, керівник – ЛЕЩЕНКО Алла (45
балів);

за зайняте ІІІ місце
КУРИЛО Дар’ю, вихованку учнівського лісництва «Совенятко» Роменської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської
області, керівник – ЗЕЛЕНСЬКА Світлана (40 балів).

7.  За  рішенням  оргкомітету  та  журі  Зльоту  вручити  Сертифікат  про
надання права проведення Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів
загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  в  2022  році  Хмельницькому



обласному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської  молоді (директор  –
КЛИМЧУК Василь).

8.  Оголосити  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  вагомий  внесок  у
розвиток  позашкільної  еколого-натуралістичної  освіти,  підготовку  та
проведення  на  високому  рівні  фінального  етапу  Всеукраїнського  зльоту
учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти:

РЕВЕНКО  Наталії,  начальнику  Кіровоградського  обласного  управління
лісового та мисливського господарства;

СЕРЕДЮКУ  Олегу,  голові  Кіровоградського  обласного  Товариства
лісівників;

ЛЕЩЕНКО Ельзі, директору департаменту освіти і науки Кіровоградської
обласної державної адміністрації;

ПОРКУЯНУ  Олегу, директору  комунального  закладу  «Кіровоградський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

ЧАБАН  Наталії, голові  Асоціації  учнівських  лісництв  Кіровоградської
області;

СТУКАЛ Ніні, голові Всеукраїнського об’єднання «Лісова громада»; 
ПІДЛІСНІЙ Надії, члену Всеукраїнського об’єднання «Лісова громада»;
КРОТЕНКО  Олені, заступнику  директора  з  навчально-виховної  роботи

комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

ХИМЧАК  Галині, заступнику  директора  з  навчально-методичної  роботи
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

ДРАГАН  Ользі, завідувачу  відділу  методичної  роботи Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

ПІНЧУКУ  Миколі,  завідувачу  відділу  аграрних  досліджень  та
рослинництва Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;

МАСИНІ  Ользі, завідуючій  інформаційно-методичного  відділу
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

РОМАНЕНКО  Вікторії, завідуючій  сільськогосподарського  відділу
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

АРСІЄВИЧУ Миколі, методисту  Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

КОЛЕСНІКОВІЙ  Наталії, методисту  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

ПОЛТАВЕЦЬ Світлані, керівнику гуртка  «Юні  лісівники» комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді».



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  та позашкільної освіти
за  здійснення  організаційних  заходів  щодо  забезпечення  участі  делегацій  у
фінальному  етапі  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  закладів
загальної середньої та позашкільної освіти.

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


