
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З  
 

     19.09.     2018             м. Дніпро №   514     /0/212-18 

 
Про підсумки проведення 
І обласного (відбіркового ) етапу 
Всеукраїнського зльоту  
учнівських лісництв 
закладів загальної середньої  
та позашкільної освіти 
 
 Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 01.08.2018 року № 441/0/212-18 “Про проведення І обласного (відбіркового) 
етапу Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти”, з метою активізації роботи учнівських лісництв, участі 
дітей у природоохоронній та дослідницько-експериментальній роботі в галузі 
лісового господарства проведено вищевказаний захід 
  
НАКАЗУЮ:  
 
 1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо нагородження грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації переможців та активних 
учасників І обласного (відбіркового ) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 
лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти (далі – Зліт) 
відповідно до списків (додатки 1,2). 
 2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
міських, селищних та сільських рад (за згодою) ознайомитись з інформаційною 
довідкою про підсумки проведення І обласного (відбіркового) етапу Зльоту 
(додаток 3). 
 3. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г. 
 
Директор департаменту                О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



                                                                                                                                                        Додаток 1 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  19.09. 2018  № 514 /0/212-18 

 
 

Список переможців 
І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту 

учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
 

№ з/п Учасник Кількість балів Місце 

1. Учнівське лісництво комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа  
I-III ступенів №123”  Криворізької міської ради 29 І 

2. Обухівське учнівське лісництво комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровського району 24 ІІ 

3. Учнівське лісництво комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” при комунальному закладі “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№12” Павлоградської міської ради 

21 ІІІ 

4. Учнівське лісництво комунального закладу “Середня загальноосвітня школа №28” 
Кам’янської міської ради 23 ІІІ 

5. Учнівське лісництво комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”  Марганецької міської ради.  22 ІІІ 

 
 
Завідувач сектору позашкільної освіти та виховної роботи       К. Є. ФЕДОРЧЕНКО 



Додаток 2 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  19.09. 2018   № 514 /0/212-18 

 
 

Список активних учасників  
І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти 
 
№ з/п Учасник Кількість 

балів 
1. Учнівське лісництво комунального закладу “Великомихайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 

Великомихайлівської сільської ради Покровського району;  20 

2. Учнівське лісництво комунального закладу освіти “Кочерезький навчально-виховний комплекс 
“Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок” Вербківської сільської ради 
Павлоградського району; 

19 

3. Могилівське учнівське лісництво комунального закладу “Могилівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів” Могилівської сільської ради Царичанського району.  16 

 
 
 
Завідувач сектору позашкільної освіти та виховної роботи       К. Є. ФЕДОРЧЕНКО 



Додаток 3 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
від  19.09. 2018  № 514 /0/212-18 

 
Інформаційна довідка 

про підсумки проведення І обласного (відбіркового) етапу  
Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв  

 
З метою активізації роботи учнівських лісництв, участі дітей у 

природоохоронній та дослідницько-експериментальній роботі в галузі лісового 
господарства, залучення учнів середньої та старшої ланки закладів загальної 
середньої освіти, вихованців закладів позашкільної освіти до роботи на базі 
державних лісгоспів, проведення профорієнтаційних заходів в серпні-вересні 
поточного року проводився І обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського 
зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

Журі Конкурсу оцінювало творчі роботи учасників за критеріями:  
- повнота розкриття роботи учнівського лісництва (до 10 балів); 
- науковий підхід до ведення дослідження (до 10 балів); 
- просвітницька діяльність, практичне значення роботи (до 10 балів). 

Учнівські лісництва області організують свою роботу на базі державних 
лісгоспів, заказників, закладів освіти. Активно працюють в цьому році 
учнівські лісництва в мм. Кам’янське, Павлограді, Дніпровському, 
Покровському районах. Багато корисних справ проводиться юннатами: 
вирощування саджанців, догляд за лісосмугами, висадка дерев, збирання 
лікарських рослин, заготівля насіння деревних та чагарникових порід, догляд за 
тваринами і птахами взимку, виготовлення та розвішування годівничок, 
охорона від пожеж та вирубок.  

Юні лісівники проводять також пропагандистську діяльність серед 
населення, беруть участь у семінарах для вчителів шкіл природничих наук, 
масових заходах. 

Заслуговує на увагу робота Криворізького учнівського лісництва, яке 
було організоване на базі Криворізької загальноосвітньої школи №123 у 2013 
році. Воно розташовано на території Криворізького лісництва ДП 
“Криворізький лісгосп”. За ним закріплені квартали №53-92, загальною 
площею 969 га. Основою діяльності учнівського лісництва є організація 
навчально-виховного процесу, експериментальної та дослідницької роботи та 
продуктивної праці учнів, організація змістовного дозвілля. Кожного року 
складається план роботи учнівського лісництва. Члени лісництва долучаються 
до ліквідації стихійних звалищ, озеленення населених пунктів, вирощування 
сіянців у розсаднику, заготівлі насіння деревних і чагарникових порід тощо.  

Учнями розроблений екскурсійний маршрут по Карачунівському лісу, 
підготовлені екскурсоводи, що на високому рівні можуть розповісти про 
бережливе ставлення до природи рідного краю, необхідність відновлення, 
охорони й захисту лісу, раціональне використання лісових багатств. 



  2 
Продовження додатка 

У Дніпровському районі працює Обухівське учнівське лісництво на базі 
комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” та комунального закладу 
“Любимівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”, де навчаються і працюють 
120 учнів. В 2017-2018 навчальному році на території Обухівського лісництва 
юні лісівники разом з працівниками лісництва висадили на площі 1,5 га сосни 
звичайної - 10 тис.штук, на площі 7,6 га - 14,6 тис. штук дуба, огородили 2 
мурашника і виготовили 5 шпаківень.  

Члени Обухівського учнівського лісництва взяли участь у різноманітних 
природоохоронних акціях та конкурсах – як обласних, так і Всеукраїнських: 
“Юннатівський зеленбуд”, “Посади дерево”, “Ліси для нащадків” та стали їх 
призерами. Напередодні нового року в підтримку акції “Збережемо ялинку” 
членами учнівських лісництв проводилась просвітницька робота по 
збереженню лісових насаджень: були розвішані плакати, листівки, проводились 
бесіди. 

У квітні юні лісівники стали учасниками обласної акції “Юннатівський 
ліс” та відвідали ландшафтний регіональний парк “Дніпрові пороги”, де 
допомагали очистити берег від сміття, 

Учнівське лісництво комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” при комунальному закладі “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12” Павлоградської міської ради працює 
з 2004 року. Тісна співпраця юних лісівників з державним підприємством 
“Павлоградський лісгосп” надає можливість практично допомогти робітникам 
лісгоспу у створенні та збереженні лісового фонду та дізнатися багато нового.  

Педагогічним та учнівським колективом міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконкому Марганецької 
міської ради налагоджена співпраця з Марганецьким лісництвом, на базі якого 
вихованці дуже полюбляють екскурсії та практичні заняття. Досвідчені 
лісівники передають досвід гуртківцям під час зустрічей, бесід, спільної роботи 
з відновлення лісових насаджень. В межах Марганецького лісництва вихованці 
на практиці застосовують отримані знання: визначають види трав’янистих, 
чагарникових і деревних рослин, заготовляють насіння лісових культур, 
проводять догляд за сіянцями деревних і кущових порід, виготовляють 
колекції, гербарії, проводять дослідницьку роботу.  

Відповідно до критеріїв учасникам заходу знижувались бали за те, що не 
всі звітували про проведення дослідницької роботи з лісництва, деякі називали 
тільки теми робіт, не розкриваючи їх зміст, за відсутність підписів до 
фотографій, інформації про проведену просвітницьку роботу і її результат. 

Робота в учнівських лісництвах сприяє вихованню свідомого ставлення до 
праці, охорони природи, використанню та відтворенню лісових ресурсів та 
вибору майбутньої професії. 
 
Завідувач сектору позашкільної     К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 
освіти та виховної роботи  


