
 
«06» жовтня 2022 р.                                                                                  № 69 

 
 

Про підведення підсумків Всеукраїнського  

зльоту учнівських лісництв закладів загальної  

середньої і позашкільної освіти 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

13.09.2022 року № 4/2453-22 «Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти», 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 Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді від 20 вересня 2022 року № 64 «Про формування 

оргкомітету та журі фінального етану Всеукраїнського зльоту учнівських 

лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти», листа 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 23.09.2022 р. № 1530-

41/2022, підсумкового рішення журі та з метою відзначення кращих 

учнівських лісництв і активних учасників Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв закладів загальної середньої і позашкільної освіти, 

який відбувся 04 по 06 жовтня 2022 року в режимі онлайн,  

 

 

НАКАЗУЄМО: 

 

1. Нагородити Почесною грамотою та Дипломом переможця 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України, Хмельницького обласного 

управління лісового та мисливського господарства і кубком Гран-прі 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої і 

позашкільної освіти та цінним подарунком Зразкове учнівське лісництво 



«Пліщинське» Пліщинської гімназії з дошкільним підрозділом 

Шепетівської міської ради Хмельницької області (члени учнівського 

лісництва - Олексійчук Яна Олегівна, Єсіпов Ілля Ігорович, Мельник 

Михайло Миколайович, кер. Зведенюк Микола Андрійович ). 

 

1.1. Нагородити Дипломом І ступеня Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України, Хмельницького обласного управління лісового та мисливського 

господарства і цінним подарунком - за зайняте І місце і високий рівень 

представленої лісогосподарської та дослідницької роботи:  

команду юних лісівників Вовковиївського учнівського лісництва 

«Діброва» Демидівської селищної ради Рівненської області (члени 

учнівського лісництва - Хомяк Денис Анатолійович, Хмелюк Марія 

Юріївна, Олійник Анастасія Іллівна, кер. Чандик Людмила Іванівна ) 

команду юних лісівників Левківського учнівського лісництва 

Глибочицької сільської ради Житомирської області (члени учнівського 

лісництва - Безшкурий Кирило Романович, Поленок Вікторія Олегівна, 

Сабадаш Артем Юрійович, кер. Остапчук Світлана Юріївна ); 

1.2. Нагородити Дипломом ІІ ступеня Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України, Хмельницького обласного управління лісового та мисливського 

господарства і цінним подарунком за зайняте ІІ місце та високий рівень 

представленої лісогосподарської та дослідницької роботи:   

- команду юних лісівників учнівського лісництва «Совенятко» 

Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської 

міської ради Сумської області (члени учнівського лісництва - Костенко 

Дар'я Сергіївна, Олійник Альона Олексіївна, Курило Дар'я Олегівна кер. 

Зеленська Вікторія Володимирівна ); 

- команду юних лісівників Жукинського учнівського лісництва 

опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Київської області (члени 

учнівського лісництва - Бруй Дмитро Юрійович, Кот Ярослав Олегович, 

Булавчик Діана Леонідівна, кер. Цуканова Юлія Юріївна ). 

1.3. Нагородити Дипломом ІІІ ступеня Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України, Хмельницького обласного управління лісового та мисливського 

господарства і цінним подарунком за зайняте ІІІ місце та високий рівень 

представленої лісогосподарської та дослідницької роботи: 

- команду юних лісівників учнівського лісництва Ярівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Донецької області (члени учнівського лісництва - Наконечна 



Кристина Артемівна, Краснощока Анастасія Володимирівна, Селіверстов 

Станіслав Миколайович, кер. Наконечна Галина Вікторівна ); 

- команду юних лісівників В’язівнецького учнівського лісництва  

закладу загальної середньої освіти "В'язівненська гімназія" Волинської 

області (члени учнівського лісництва - Чернюк Катерина Сергіївна; 

Чернюк Наталія Петрівна; Хомич Інна Вікторівна, кер. Петрик Наталія 

Іванівна). 

1.4. Нагородити Грамотою Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України, Хмельницького обласного управління лісового та мисливського 

господарства за високий рівень представлення досягнень практичної 

діяльності учнівського лісництва та виконання і захисту науково-

дослідницької роботи юних лісівників - учасників Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв закладів загальної середньої і позашкільної освіти: 

команду юних лісівників учнівського лісництва «Юні друзі лісу» 

Сумівської філії, Війтівського опорного закладу загальної середньої 

освіти Вінницької області (члени учнівського лісництва - Крикун Мар'яна 

Паслівна, Замкова Маріна Вікторівна, кер. Маценко Марта Михайлівна); 

команду юних лісівників Запорізького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Запорізької області (члени 

учнівського лісництва - Сьомик Ангеліна Олексіївна, Шип Аліна 

Володимирівна, кер. Кравцов Артем Олександрович); 

команду юних лісівників філії "Шафран" обласного еколого-

натуралістичного центру дітей та учнівської молоді Дніпропетровської 

області(члени учнівського лісництва - Орлова Марія Павлівна, Скобель 

Розалія Іванівна кер. Ніколаєнкова Ольга Віталіївна);  

команду юних лісівників Чигиринського навчально-виховного 

комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Черкаської 

області (члени учнівського лісництва - Чуєнко Яна Олександрівна, Юрець 

Дмитро Андрійович, Лагута Аліна Антонівна, кер. Кобиляцька Лариса 

Федорівна); 

команду юних лісівників Сопівського учнівського лісництва 

Сопівського ліцею, Печеніжинського ОТГ Івано-Франківського області 

(члени учнівського лісництва - Безшкурий Кирило Романович, Поленок 

Вікторія Олегівна, Сабадаш Артем Юрійович, кер. П'ятковська Любов 

Іванівна); 

команду юних лісівників комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Кіровоградської області(члени учнівського лісництва - Балабушка Уляна 



Олегівна, Ващенко Діана Олександрівна, Тюпа Дар'я Сергіївна, кер. 

Полтавець Світлана Владиславівна); 

команду юних лісівників учнівського лісництва «Пролісок» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Любашівської селищної ради Одеської області (члени 

учнівського лісництва - Писарівська Альвіна Вікторівна,Чобан Катерина 

Юріївна, Лисенко Захарій Артемович, кер. Писарівський Віктор 

Олександрович); 

команду юних лісівників Зіньківського учнівського лісництва 

Зіньківського опорного ліцею №1 Зіньківської міської ради Полтавської 

області (члени учнівського лісництва - Яненко Вікторія Іванівна, 

Кривченко Софія Богданівна, Кулібаба Аделіна, кер. Мороз Інна Ігорівна); 

команду юних лісівників Збаразького ліцею №1 Збаразької міської 

ради Тернопільської області (члени учнівського лісництва - Польовий 

Володимир Юрійович, Лагодович Марія Романівна, кер. Павлик Леся 

Володимирівна); 

команду юних лісівників Полянського учнівського лісництва 

«Лісова казка» Полянського опорного закладу освіти Чернівецької області 

(члени учнівського лісництва - Мельник Ірина Віталіївна, Печеряга Юлія 

Сергіївна, Барляк Мілана Василівна, кер. Мельник Дмитро Сергійович); 

команду юних лісівників закладу загальної середньої освіти 

Лосинівської Селищної ради Ніжинського району Чернігівської області 

(члени учнівського лісництва - Чепурна Яна Тарасівна, Бондар Олексій 

Іванович, Прокопенко Руслан Володимирович, кер. Храпата Любов 

Миколаївна ). 

2. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, 

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського 

господарства і цінними подарунками за високий рівень виконання та 

захисту науково-дослідницької роботи і зайняті призові місця юних 

лісівників, переможців Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв 

закладів загальної середньої і позашкільної освіти:  

за зайняте І місце –  

ОЛЕКСІЙЧУК ЯНУ, ученицю 9 класу, вихованку Пліщинського 

учнівського лісництва Пліщинської гімназії з дошкільним підрозділом 

Шепетівської міської ради Хмельницької області; 

за зайняте ІІ місце –  

ХОМЯК ДЕНИСА, учня 11 класу, вихованця Вовковиївського 

учнівського лісництва «Діброва» Вовковиївського ліцею Демидівської 



селищної ради Рівненської області; 

ПОЛЕНОК ВІКТОРІЮ, ученицю 10 класу Левківського ліцею 

Глибочицької сільської ради  Житомирського району, Житомирської 

області 

за зайняте ІІІ місце –  

КУРИЛО ДАР’Ю, ученицю 10 класу, вихованку учнівського 

лісництва «Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11 Роменської міської ради Сумської області; 

БРУЙ ДМИТРА, учня 11 класу, вихованця Жукинського 

учнівського лісництва опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" 

Київської області; 

ЧЕРНЮК КАТЕРИНУ, ученицю 8 класу, вихованку  В’язівнецького 

учнівського лісництва  закладу загальної середньої освіти "В'язівненська 

гімназія" Волинської області. 

2.1. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, 

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського 

господарства за високий рівень виконання і захисту науково-

дослідницької роботи юних лісівників–учасників Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв закладів загальної середньої і позашкільної освіти: 

НАКОНЕЧНУ КРИСТИНУ, ученицю 11 класу, вихованку 

учнівського лісництва Ярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Донецької області; 

ПИСАРІВСЬКУ АЛЬВІНУ,  ученицю 10 класу, вихованку 

учнівського лісництва  «Пролісок» комунального  закладу позашкільної 

освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Любашівської селищної 

ради Одеської області; 

БАЛАБУШКУ УЛЯНУ, вихованку гуртка комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді»; 

ПОЛЬОВОГО ВОЛОДИМИРА, учня 11-Б класу Збаразького ліцею 

№1 Збаразької міської ради Тернопільської області; 

ЧЕПУРНУ ЯНУ, ученицю 11 класу, вихованку гуртка юні 

лісівники закладу загальної середньої освіти Лосинівської Селищної ради 

Ніжинського району Чернігівської області; 

ЯНЕНКО ВІКТОРІЮ, ученицю 10–Б класу, вихованку Зіньківського 

учнівського лісництва, Зіньківського опорного  ліцею №1 Зіньківської 

міської ради Полтавської області; 

 СКОБЕЛЬ РОЗАЛІЮ, ученицю 9 класу, вихованку учнівського 

лісництва філії "Шафран" обласного еколого-натуралістичного центру 



дітей та учнівської молоді Дніпропетровської області;  

ЧУЄНКО ЯНУ, ученицю 11 класу, вихованку учнівського лісництва 

Чигиринського навчально-виховного комплексу «заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №3- заклад» Черкаської області;  

СЬОМИК АНГЕЛІНУ, ученицю 10-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 15, 

вихованку гуртка «Юні лісівники» Запорізького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;  

МЕЛЬНИК ІРИНУ, ученицю 10 класу, вихованку учнівського 

лісництва «Лісова казка» Полянського опорного закладу освіти;  

КРИКУН МАРЯНУ, ученицю 9 класу, вихованку учнівського 

лісництва «Юні друзі лісу» Сумівської філії Війтівського опорного 

закладу загальної середньої освіти Вінницької області;  

КУШНІР БОГДАНУ, ученицю 10 класу, Сопівського ліцею, 

Печеніжинської ОТГ, вихованку гуртка «Юні лісівники» Івано-

Франківського обласного екологічного центру. 

 3. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, 

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського 

господарства і цінним подарунком за виставку-презентацію досягнень 

діяльності учнівського лісництва, представлену на Всеукраїнському зльоті 

учнівських лісництв закладів загальної середньої і позашкільної освіти: 

 - за зайняте І місце – команду юних лісівників зразкового 

учнівського лісництва «Пліщинське» Пліщинської гімназії з дошкільним 

підрозділом Шепетівської міської ради Хмельницької області; 

- за зайняте ІІ місце – команду юних лісівників Левківського 

учнівського лісництва Глибочицької сільської ради Житомирської області; 

команду юних лісівників учнівського лісництва «Совенятко» Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради 

Сумської області. 

- за зайняте ІІІ місце – команду юних лісівників Вовковиївського 

учнівського лісництва «Діброва» Демидівської селищної ради Рівненської 

області; 

- команду юних лісівників Жукинського учнівського лісництва 

опорного закладу освіти "Жукинський ліцей" Київської області; 

- команду юних лісівників Чигиринського навчально–виховного 

комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3- заклад 

Черкаська область. 

4. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, 



Хмельницького 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 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв: 

КАЦУРАК ВІКТОРІЮ ПЕТРІВНУ, заступника директора з 

навчально-виховної роботи Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді;  

ПІНЧУКА МИКОЛУ ОЛЕКСАНДРОВИЧА – завідувача відділом 

аграрних досліджень і рослинництва Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

МАЗУРА ПЕТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, завідувача науково-

дослідною лабораторією садівництва Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді;  

КОЗЛЕНКО ВАЛЕНТИНУ ОПАНАСІВНУ – методиста 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

СОТНИКА ЮРІЯ ПЕТРОВИЧА, першого заступника Голови 

Державного агентства лісових ресурсів України. 

ЛАКИДУ ПЕТРА ІВАНОВИЧА, доктора сільськогосподарських 

наук, професора директора Навчально-наукового інституту лісового і 

садово-паркового господарства НУБіП України. 

МАРЧУКА ЮРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, члена Президії Лісівничої 

академії наук України, академіка Лісівничої академії наук України, 

завідувача кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції НУБіП 

України. 

ПЕШКА ПЕТРА СТЕПАНОВИЧА – начальника Хмельницького 

обласного управління лісового та мисливського господарства; 

ЗВЕДЕНЮКА МИКОЛУ АНДРІЙОВИЧА, вчителя хімії 

Пліщинської гімназії з дошкільним підрозділом Шепетівської міської 

ради, керівника Зразкового учнівського лісництва «Пліщинське» 

Хмельницької області; 

ЛУКОМСЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА - першого 

заступника начальника Хмельницького ОУЛМГ; 

КЛИМЧУКА ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА – заступника директора, 

керівника відокремленого підрозділу еколого-натуралістичного профілю 

«СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» Хмельницького ОЦТКУМ; 

ТАРНАВСЬКОГО ПАВЛА СТЕПАНОВИЧА - головного 

спеціаліста відділу лісового та мисливського господарства Хмельницького 

обласного управління лісового та мисливського господарства; 



КЛОКА ЄГЕНІЯ АРТУРОВИЧА – інженера-лісопатолога 

Державного підприємства «Летичівський лісгосп»; 

САСЮКА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА – ГОЛОВНОГО 

ЛІСНИЧОГО Державного підприємства «Шепетівське лісове 

господарство»; 

ЗАБЛОЦЬКОГО ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА – директор 

Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»; 

САВЧУКА Михайла Вікторовича, лісничого Пліщинського 

лісництва Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»; 

ДЕМЧУК ЛЕСЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ –  методиста відокремленого 

структурного підрозділу еколого-натуралістичного напряму «Станція 

юних натуралістів» Хмельницького ОЦТКУМ; 

ЗОТОВУ ОЛЕНУ ВАСИЛІВНУ, методиста відокремленого 

структурного підрозділу еколого-натуралістичного напряму «Станція 

юних натуралістів» Хмельницького ОЦТКУМ; 

«СТАНЦІЮ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» відокремлений структурний 

підрозділ еколого-натуралістичного напряму Хмельницького ОЦТКУМ;  

РЖЕПЯНСЬКУ ОЛЬГУ ВАЛЕРІЇВНУ – керівницю пресслужби 

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського 

господарства; 

МИРНУ ЛІЛІЮ АНАТОЛІЇВНУ – методиста біології і екології 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

ЛОБОДУ АНАТОЛІЯ ФЕДОРОВИЧА - начальника відділу 

лісового та мисливського господарства Хмельницького обласного 

управління лісового та мисливського господарства; 

ПУЗИРІНУ НАТАЛІЮ ВАСИЛІВНУ – к.с.-г.н., доц., завідувача 

кафедри біології лісу та мисливствознавства НУБіП України. 

ШЕВЧУК МАРІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ - доцента кафедри ботаніки, 

дендрології та лісової селекції НУБіП України. 

СТУКАЛ НІНУ ІВАНІВНУ – голову Всеукраїнського об’єднання 

«Лісова громада», керівницю учнівського лісництва Фастівського району 

Київської області; 

ПІДЛІСНУ НАДІЮ АНАТОЛІЇВНУ – керівника Пилиповецького 

учнівського лісництва Бородянського району Київської області. 

ВАЖЕЛЬСЬКУ КАТЕРИНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ – 

культорганізатора, завідувачку відділом відокремленого структурного 

підрозділу еколого-натуралістичного напряму «Станція юних 

натуралістів» Хмельницького ОЦТКУМ; 

БОНДАР МАРІЮ МИКОЛАЇВНУ – керівника гуртків, методиста 



відокремленого структурного підрозділу еколого-натуралістичного 

напряму «Станція юних натуралістів» Хмельницького ОЦТКУМ; 

ТОНКОГЛАЗ ІВАННУ МИКОЛАЇВНУ - керівника гуртків, 

методиста відокремленого структурного підрозділу еколого-

натуралістичного напряму «Станція юних натуралістів» Хмельницького 

ОЦТКУМ; 

ПЕТРАШ ЮЛІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ - керівника гуртків, 

завідувачку відділом відокремленого структурного підрозділу еколого-

натуралістичного напряму «Станція юних натуралістів» Хмельницького 

ОЦТКУМ. 
 

 
Директор                                                       Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

 

 


