
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

  « 19 »  квітня 2021 р.                                                                           № 115 

 

Про підсумки проведення  

обласного етапу  Всеукраїнського  

зльоту учнівських лісництв 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації Від 16.03.2021 № 69 «Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти», з метою залучення учнівської молоді до 

природоохоронної і дослідно-експериментальної роботи в галузі лісового 

господарства 15.04.2021  КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» в онлайн-форматі проведено 

обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв (далі – Зліт) 

У Зльоті взяло участь  більше 30 учасників – членів  учнівських 

лісництв, вихованців гуртків «Юні лісівники».  

Під час проведення Зльоту учасники презентували досягнення шкільних 

лісництв, результати науково-дослідних робіт, досвід вирощування лісових  

порід із застосуванням новітніх технологій, використання ефективних форм 

співпраці з лісгоспами, виконання  практичної роботи.  

Журі відзначило достатній рівень підготовки конкурсних робіт, 

актуальність порушеної проблеми, цікаве викладення власних поглядів та ідей 

застосування інноваційних технологій в лісовому господарстві.  

Зокрема, найбільш актуальними стали роботи юних лісівників 

Полянського навчально-виховного комплексу  Клішковецької територіальної 

громади – «Природне поновлення бука лісового в умовах Рухотинського 

лісництва», Романковецького ліцею імені академіка К.Ф. Поповича 

Сокирянської територіальної громади – «Павловнія – перспективна 

лісоутворююча  та ландшафтна культура», Куликівського навчально-

виховного комплексу  Герцаївської міської ради – «Оцінка фітосанітарного 

стану бучин Тарнавського лісництва» та  Стрілецькокутського ОЗЗСО 

Мамаївської територіальної громади – «Динаміка приросту бука лісового в 

Ревнянському лісництві».  



За результатами проведення Зльоту, на підставі рішення журі 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити дипломами І ступеня Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації переможців обласного етапу  

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв: 

 Шамбру Ксенію, Гуйван Настасію, Бабій Яну, вихованок  

учнівського лісництва Романковецького ліцею імені академіка К.Ф. Поповича 

Сокирянської територіальної громади (керівник – Азімова В.С); 

2. Нагородити дипломами ІІ ступеня Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації призерів обласного етапу  Всеукраїнського 

зльоту учнівських лісництв: 

 Ротар Вікторію, Ротар Крістіну, вихованок учнівського лісництва 

«Лісова казка» Полянського НВК Клішковецької територіальної громади 

(керівник – Мельник Д.С.); 

 Маєвську Анастасію, вихованку учнівського лісництва 

Стрілецькокутського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Мамаївської територіальної 

громади (керівники – Боднарюк О.М., Ковалюк В.Г.); 

 Тодеряна Олексія, Кіцан Ніколету, вихованців учнівського лісництва 

«Мрія» Куликівського НВК Герцаївської міської ради (керівники: Апетрі Г.І., 

Тодерян О.В.); 

 Стукало Ілону, вихованку клубу «Лісові рейнджери»  Чернівецького 

ЗЗСО №31, вихованку Чернівецького міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (керівники – Кочубей О.В.,   

Катан Н.В); 

 Середюка Юрія, вихованця гуртка «Юні лісівники» 

Сторожинецького ЦДЮТ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії 

Сторожинецької територіальної громади (керівник – Кривко А.В.). 

3. Оголосити подяку  Департаменту освіти і науки  обласної державної 

адміністрації за якісну підготовку учасників до обласного етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв керівникам учнівських лісництв 

та гуртків «Юні лісівники»: 

  Азімовій Вікторії Степанівні, керівнику учнівського лісництва 

Романковецького ліцею імені академіка К.Ф. Поповича Сокирянської 

територіальної громади; 

  Боднарюк Оксані Миколаївні, вчителю біології, керівнику 

учнівського лісництва Стрілецькокутського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Мамаївської 

сільської ради Мамаївської територіальної громади; 

  Ковалюк Вікторії Гергіївні, вчителю біології Стрілецькокутського 

ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Мамаївської сільської ради Мамаївської територіальної 

громади; 

  Мельнику Дмитру Сергійовичу, керівнику учнівського лісництва 

«Лісова казка» Полянського НВК Клішковецької територіальної громади; 



   Апетрі Гергію Івановичу, керівнику гуртка «Юні лісівники» 

Куликівського НВК Герцаївської міської ради; 

  Тодеряну Олександру Васильовичу, керівнику гуртка «Foresta» 

Куликівського НВК Герцаївської міської ради; 

  Кочубей Оксані Володимирівні, вчителю біології, керівнику клубу 

«Лісові рейнджери»  Чернівецького ЗЗСО № 31; 

  Катан Наталії Валеріївні, керівнику гуртків Чернівецького міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

  Кривку Андрію Васильовичу, керівнику гуртка «Юні лісівники» 

Сторожинецького ЦДЮТ на базі Банилово-Підгірнівської гімназії 

Сторожинецької територіальної громади. 

4. КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» направити команду учнівського лісництва 

Романковецького ліцею імені академіка К.Ф.Поповича Сокирянської 

територіальної громади для участі у фінальному етапі Зльоту                          

(м. Кропивницький).  

5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації та КЗ «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління освіти і науки Гринюк О.І. 

 

 

Директор Департаменту                                                      Людвига ЦУРКАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


