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Про підсумки проведення
Всеукраїнської акції
школярів та учнівської молоді
«Ліси для нащадків»

Всеукраїнська акція школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»
проводиться Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України та Державним агентством лісових ресурсів
України з вересня 2003 року. Акція передбачає в період осінніх та весняних
лісокультурних  робіт  посадки  лісу  за  участю  учнівської  молоді,  членів
учнівських лісництв та студентів навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.
Програма діяльності загальноосвітніх шкіл областей і участь у Всеукраїнській
акції  «Ліси  для  нащадків»  залишає  широке поле  діяльності  для  підвищення
ефективності і якості учнівських лісництв, залучення школярів до відтворення
лісових ресурсів.  Більшість шкіл і  позашкільних закладів надавали допомогу
лісництвам у посадці лісу, зокрема, проводилась посадка саджанців листяних і
хвойних  порід  дерев,  збір  лікарської  сировини,  насіння,  закладались  парки,
садки, висаджувались фруктові дерева.

З метою формування екологічної та економічної культури підростаючого
покоління,  удосконалення  форм  і  методів  трудового  навчання  і  виховання,
залучення  до  активної  природоохоронної  діяльності,  у  2016  році  проходила
Всеукраїнська акція «Ліси для нащадків». В ході практичних дій трудової акції
«Ліси для нащадків» та за підсумками журі фінального етапу

НАКАЗУЮ:
І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»,
за відтворення лісових ресурсів,  допомогу у посадці  лісу, збір лікарської
сировини:

1. Аніцюку  Діану,  ученицю  9  класу  Старочуднівськогутянської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Романівського  району
Житомирської області (75 балів);

2. Атакуєва  Еміля,  учня  11  класу  комунального  закладу  «Ананьївська
загальноосвітня  школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів»  Одеської  області  (85
балів);

3. Балаклецьку  Людмилу,  вихованку  гуртка  «Народна  творчість»
Первомайської  міської  станції  юних натуралістів  Миколаївської  області
(70 балів);



4. Валецьку Марину, ученицю Валівської середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Криворізької районної держадміністрації Дніпропетровської
області (70 балів);

5. Величко Наталію, вихованку клубу «ЮНОП» Херсонської спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 27  з  поглибленим  вивченням  інформатики  та
іноземних мов Херсонської міської ради (70 балів);

6. Верстюк  Анастасію,  ученицю  8  класу  Вікнянської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Заставнівського  району  Чернівецької  області  (65
балів);

7. Вірстюка  Володимира,  учня  8  класу,  вихованця  учнівського  лісництва
Порогівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області (65 балів);

8. Головко Олену, вихованку гуртка «Юний еколог» Обухівського районного
центру творчості дітей та юнацтва Київської області (65 балів);

9. Голузія  Сергія,  учня  8  класу  Пляшківської  загальноосвітньої  школи
Радивилівського району Рівненської області (65 балів);

10.Готвянську Каріну, ученицю 10 класу комунального закладу «Обухівська
загальноосвітня  школа  № 1  І-ІІІ  ступенів»  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області (70 балів);

11.Грунтея  Василя,  учня  8  класу  Репужинецького  навчально-виховного
комплексу Заставнівського району Чернівецької області (65 балів);

12.Диновську  Світлану,  ученицю  7  класу  Гурівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Долинського  району  Кіровоградської  області  (65
балів);

13.Захарченко  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  міської  станції
юних натуралістів м. Подільськ Одеської області (70 балів);

14.Зуєва  Дмитра,  учня  6  класу  Надеждівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Арцизького району Одеської області (60 балів);

15.Ішинову  Аліну,  ученицю  8  класу  Голопристанської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 4  Голопристанської  міської  ради  Херсонської
області (65 балів);

16.Капканця  Віталія,  учня  7  класу  Гурівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Долинського району Кіровоградської області (60 балів);

17.Карамушку  Ольгу,  ученицю  10  класу  Коростенського  міського  ліцею
Житомирської області (75 балів);

18.Квітку  Вадима,  учня  9  класу  Трудової  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Новомиколаївського району Запорізької області (75 балів);

19.Кириценко  Тетяну,  ученицю  10  класу  комунального  закладу
«Червоногребельська  СЗШ  І-ІІІ  ступенів»  Чечельницького  району
Вінницької області (75 балів);

20.Кірея  Артема,  учня  9  класу  Костянтинівського  районного  навчально-
виховного  об’єднання  «Гімназія-Мала  академія  наук  № 1  «Таврія»
Мелітопольської районної ради Запорізької області (75 балів);

21.Кобилинського  Артема,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»  центру
позашкільної освіти м. Коростеня Житомирської області (60 балів);

22.Ковальчук  Марину,  ученицю  10  класу  Видиборівського  ліцею
інформаційних технологій Черняхівського району Житомирської області
(75 балів);



23.Комарову Анжелу, вихованку гуртка «Народна творчість» Первомайської
міської станції юних натуралістів Миколаївської області (65 балів);

24.Коржеву  Юлію,  ученицю  11  класу  комунального  закладу  «Середня
загальноосвітня  школа  № 25»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської  області,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»
комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської
ради Дніпропетровської області (85 балів);

25.Кохальського  Володимира,  учня  8  класу  Малокопанівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вихованця гуртка «Юні лісівники-
дендрологи» Голопристанського району Херсонської області (70 балів);

26.Кравчука Олександра, учня 11 класу комунального закладу «Ананьївська
загальноосвітня  школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів»  Одеської  області  (85
балів);

27.Кудлейчука  Андрія,  учня  10  класу,  вихованця  учнівського  лісництва
Порогівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області (80 балів);

28.Лось Карину, вихованку гуртка «Юні лісівники-дендрологи» районного
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Новгород-Сіверського  району
Чернігівської області (65 балів);

29.Лут  Ірину,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  Шостаківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Миколаївського  району
Миколаївської області (65 балів);

30.Микичук Ольгу, ученицю 7 класу вихованку гуртка «Юні господарочки»
гімназії № 5 м. Чернівці (60 балів);

31.Ніколаєву  Наталю,  ученицю  9  класу  Новотроянівського  навчально-
виховного комплексу Болградського району Одеської області (75 балів);

32.Овчарук  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Народна  творчість»
Первомайської  міської  станції  юних натуралістів  Миколаївської  області
(65 балів);

33.Паламарчук  Олександру,  ученицю  6  класу  Високопічської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2  Житомирського  району
Житомирської області (60 балів);

34.Плеваку  Дар’ю,  ученицю  8  класу  Голопристанської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 4  Голопристанської  міської  ради  Херсонської
області (70 балів);

35.Подорожкіну Яну, вихованку гуртка «Юні лісівники» Сумського міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Сумської
області (60 балів);

36.Попову  Марину, ученицю  8  класу  Голопристанської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 4  Голопристанської  міської  ради  Херсонської
області (70 балів);

37.Посметну Тетяну, вихованку гуртка «Народна творчість» Первомайської
міської станції юних натуралістів Миколаївської області (60балів) ;

38.Птерук  Яну,  ученицю  6  класу  Каховської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 3,  вихованку гуртка «Юні екологи» Каховської  міської
ради Херсонської області (60 балів);

39.Синельник  Яну,  вихованку  гуртка  «Юний  еколог»  Обухівського
районного центру творчості дітей та юнацтва Київської області (65 балів);



40.Стрельбицького  Андрія,  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники»
Шостаківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Миколаївського
району Миколаївської області (65 балів);

41.Сушкова Кирила, вихованця клубу «ЮНОП» Херсонської спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 27  з  поглибленим  вивченням  інформатики  та
іноземних мов Херсонської міської ради (60 балів);

42.Тарнавську  Вікторію,  ученицю  10  класу  Гурівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Долинського  району  Кіровоградської  області  (70
балів);

43.Тімофєєву  Олександру,  ученицю  10  класу  Малокопанівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вихованку гуртка «Юні лісівники-
дендрологи Голопристанського району Херсонської області (75 балів);

44.Холод Катерину, ученицю 11 класу Дубровицького навчально-виховного
комплексу «Ліцей-школа» Рівненської області (85 балів);

45.Чернову  Анастасію,  ученицю  11  класу  Костянтинівського  районного
навчально-виховного  об’єднання  «Гімназія-Мала  академія  наук  № 1
«Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області (85 балів);

46.Шандак  Вероніку,  ученицю  11  класу  Коростенської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5 Житомирської області (85 балів).

ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України школярів,
вихованців  учнівських  лісництв  за  оволодіння  сучасними  технологіями
вирощування лісових культур, пропаганду екологічних знань та участь у
Всеукраїнській акції школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»:

1. Вихованців  Берестовецької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Борзнянського району Чернігівської області;

2. Вихованців  Боголюбського  учнівського  лісництва  Луцького  району
Волинської області;

3. Вихованців  Великокошелівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Ніжинського району Чернігівської області;

4. Вихованців  Вовковиївського  учнівського  лісництва  «Діброва»
Демидівського району Рівненської області;

5. Вихованців  Галайбинської  загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів
Борзнянського району Чернігівської області;

6. Вихованців гуртка «Краплинка» Новоселівської  загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Полтавського району Полтавської області;

7. Вихованців  гуртка  «Лісівники-дендрологи»  Білоцерківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Київської області;

8. Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»  станції  юних  натуралістів
м. Білої Церкви Київської області;

9. Вихованців  гуртка  «Природа  рідного краю» Шполянської  станції  юних
натуралістів Черкаської області;

10.Вихованців  гуртка  «Рівний-рівному»  центру  екологічної  культури  та
виховання учнівської молоді «Дивосвіт» Херсонського центру дитячої та
юнацької творчості;



11.Вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;

12.Вихованців  гуртка  «Фотонатуралісти»  комунального  закладу  «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

13.Вихованців  гуртка  «Шкільне  лісництво»  Бородянського  районного
центру дитячої та юнацької творчості Київської області;

14.Вихованців гуртка «Шкільне лісництво» Іванківського районного центру
дитячої та юнацької творчості Київської області;

15.Вихованців  гуртка  «Юний  еколог»  Новгород-Сіверського  будинку
дитячої та юнацької творчості Чернігівської області;

16.Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Ізмаїльської  міської  станції  юних
натуралістів Одеської області;

17.Вихованців гуртка «Юні екологи» Новоселицького навчально-виховного
комплексу Кельменецького району Чернівецької області;

18.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Білопільського  центру  дитячої  та
юнацької творчості Сумської області;

19.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники» Котелевського будинку  дитячої  та
юнацької творчості Полтавської області;

20.Вихованців гуртка «Юні лісівники» Левківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області;

21.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Миргородської  районної  станції
юних натуралістів Полтавської області;

22.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Солотвинського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів –  ліцей»
Богородчанської районної ради Івано-Франківської області;

23.Вихованців гуртка «Юні лісівники-дендрологи» Глибоцького районного
будинку творчості дітей та юнацтва на базі Кам’янської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Чернівецької області;

24.Вихованців гуртка «Юні лісівники-дендрологи» Заставнівського еколого-
натуралістичного  центру  Горошковецького  навчально-виховного
комплексу Чернівецької області;

25.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»  Підлісненської  філії
комунального  закладу  «Олександрівське  навчально-виховне  об’єднання
№ 2» Олександрівського району Кіровоградської області;

26.Вихованців  гуртка  «Юні  фотоекологи»  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  м. Павлограда
Дніпропетровської області;

27.Вихованців  гуртків  «Юні  друзі  природи»  та  «Дивосвіт»  районного
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Зоріт»  м. Новоукраїнки
Кіровоградської області;

28.Вихованців  гуртків  «Юні  екологи»  та  «Аматори  зеленої  архітектури»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
області;

29.Вихованців гуртків «Юні квітникарі» та «Юні знавці лікарських рослин»
Новомиргородського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області;



30.Вихованців Дмитрівського учнівського лісництва Фастівського районного
еколого-етнографічного центру Київської області;

31.Вихованців  Добринського  учнівського  лісництва  Камінь-Каширського
району Волинської області;

32.Вихованців дошкільного навчального закладу № 31 м. Вінниці;
33.Вихованців  екологічного гуртка «Юні  охоронці  природи» Павлівського

навчально-виховного  комплексу  Снігурівського  району  Миколаївської
області;

34.Вихованців  екологічного  клубу  «Чарівний  дивосвіт»  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів с. Воютин Луцького району Волинської області;

35.Вихованців  загону  «Лісовичок»  екологічного  клубу  «Друзі  природи»
Крутобалківської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Новосанжарського району Полтавської області;

36.Вихованців  клубу  юних  екологів  «Пролісок»  Красноколядинської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Талалаївського  району
Чернігівської області;

37.Вихованців Кобижчанського шкільного лісництва Бобровицького району
Чернігівської області;

38.Вихованців Колківського учнівського лісництва Маневицького районного
центру творчості дітей та юнацтва Волинської області;

39.Вихованців  Костянтинівського  учнівського  лісництва  Сарненського
району Рівненської області;

40.Вихованців Красноокнянського районного будинку дитячої та юнацької
творчості Одеської області;

41.Вихованців  Крижопільського  учнівського  лісництва  Крижопільського
району Вінницької області;

42.Вихованців  Ніжиловицького  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дитячий  садок»  Макарівського
району Київської області;

43.Вихованців  Новорудського  учнівського  лісництва  Маневицького
районного центру творчості дітей та юнацтва Волинської області;

44.Вихованців  Половецької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Бердичівського району Житомирської області;

45.Вихованців  пошукового  загону  «Сьорчинг»  Горішньоплавнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської області;

46.Вихованців  Смілянського  шкільного  лісництва  Балаклеївської
загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  № 2  Смілянської  районної  ради
Черкаської області;

47.Вихованців  Сумівського  учнівського  лісництва  Бершадського  району
Вінницької області;

48.Вихованців  Тупичівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Городнянського району Чернігівської області;

49.Вихованців  учнівського  лісництва  «Совенятко»  Роменської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області;

50.Вихованців учнівського лісництва Ланчинської  загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області;

51.Вихованців  Цуманського  учнівського  лісництва  Ківерцівського  району
Волинської області;



52.Вихованців  шкільного  лісництва  «Вільшанка»  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м Чорноморська  Одеської
області;

53.Вихованців  шкільного  лісництва  «Лісова  хвиля»  Лисянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Черкаської області;

54.Вихованців  шкільного  лісництва  «Паросток»  Мирненської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради
Запорізької області;

55.Вихованців шкільного лісництва Терешківської  загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області;

56.Миропільське  шкільне  лісництво  «Паросток»  Романівського  району
Житомирської області;

57.Творче  об’єднання  «Дослідник»  Олешківської  гімназії  Олешківської
районної ради Херсонської області;

58.Учнівський  колектив  10  класу  Дзвиняцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Богородчанської районної ради Івано-Франківської області;

59.Учнівський  колектив  10  класу  Каланчацької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 1 Каланчацької районної ради Херсонської області;

60.Учнівський колектив 10-11 класів Височанської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

61.Учнівський колектив 1-А класу спеціалізованої школи № 23 м. Чернівці;
62.Учнівський колектив 1-Б класу спеціалізованої школи № 23 м. Чернівці;
63.Учнівський  колектив  3,5,7,9  класів  Херсонської  спеціалізованої  школи

І-ІІІ  ступенів  № 30  із  поглибленим  вивченням  предметів  природничо-
математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради;

64.Учнівський  колектив  6  класу  Каланчацької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 2 Каланчацької районної ради Херсонської області;

65.Учнівський колектив 6 класу Чорноославської  загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів,  вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-
Франківської області;

66.Учнівський  колектив  7  класу  Прачівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

67.Учнівський  колектив  7-Б  класу  Коломийської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 5 Івано-Франківської області;

68.Учнівський  колектив  8  класу  Тавричанського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Каховської районної ради Херсонської області;

69.Учнівський колектив Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 9 з поглибленим вивченням іноземних мов Київської області;

70.Учнівський колектив Грижинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Тиврівського району Вінницької області;

71.Учнівський колектив  комунального закладу  «Червоногребельська СЗШ
І-ІІІ ступенів» Чечельницького району Вінницької області;

72.Учнівський колектив  Копіївської  загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів
Тульчинського району Вінницької області;



73.Учнівський колектив навчально-виховного комплексу «Роздольненський
загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Каланчацької районної ради Херсонської області;

74.Учнівський колектив Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 46 Херсонської міської ради;

75.Учнівський колектив Яришівської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Тиврівського району Вінницької області;

76.Учнівський  колетив  9  класу  Сенечівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Долинської районної ради Івано-Франківської області;

77.Шкільне  лісництво  «Лісова  варта»  Овруцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 3 Житомирської області;

78.Шкільне  лісництво  Новобілокоровицької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 3 Олевського району Житомирської області.

79.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Ярівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Лиманського району Донецької області;

80.Вихованців учнівського лісництва «Лісовички» Благодатненської ЗОШ І-
ІІ ступенів Волноваського району Донецької області;

ІІІ.  Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам
учнівських колективів за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій
вирощування лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час
акції «Ліси для нащадків»:

1. Андрієць  Людмилі  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники-
дендрологи»  Голопристанської  районної  станції  юних  натуралістів
Херсонської області;

2. Балабась Інні Віталіївні, керівнику клубу «Комек» Горішньоплавнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської області;

3. Барташ Наталії Миколаївні, керівнику шкільного лісництва Тупичівської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Городнянського  району
Чернігівської області;

4. Безвугляк О. М.,  вчителю  географії  Гурівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Долинського району Кіровоградської області;

5. Біленькій О. П.,  вчителю  біології  Костянтинівського  районного
навчально-виховного  об’єднання  «Гімназія-Мала  академія  наук  № 1
«Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області;

6. Білоус М. П.,  керівнику гуртка  «Юний еколог»  Обухівського районного
центру творчості дітей та юнацтва Київської області;

7. Блас О. В.,  керівнику колективу учнів  1-А класу спеціалізованої  школи
№ 23 м. Чернівці;

8. Вакарю Я. В.,  вчителю  комунального  закладу  «Ананьївська
загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів» Одеської області;

9. Васильчишин Богданні Богданівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської
міської ради;

10.Вітель Оксані Миколаївні, керівнику гуртка «Юні лісівники-дендрологи»
Новгород-Сіверського районного будинку дитячої та юнацької творчості
Чернігівської області;



11.Возняку  Віталію  Євстафійовичу,  керівнику  гуртка  «Зелений  патруль»
Горішньоплавнівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 2
Полтавської області;

12.Воробей Т. І.,  керівнику  учнівського  лісництва  Підлісненської  філії
комунального  закладу  «Олександрівське  навчально-виховне  об’єднання
№ 2» Олександрівського району Кіровоградської області;

13.Габелюк А. Я.,  керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Павлівського
навчально-виховного  комплексу  Снігурівського  району  Миколаївської
області;

14.Генцар Б. П., керівнику колективу учнів 1-Б класу спеціалізованої школи
№ 23 м. Чернівці;

15.Гладких Л. В.,  вчителю  біології  Мирненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області;

16.Глущенко  Оксані  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Білопільського центру дитячої та юнацької творчості Сумської області;

17.Гнатюк  Валентині  Миколаївні,  вчителю  біології
Старочуднівськогутянської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Романівського району Житомирської області;

18.Голіней  Любові  Василівні,  керівнику  учнівського  лісництва,  вчителю
біології  Ланчинської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області;

19.Голодюк Л. В.,  вчителю  біології  Копіївської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Тульчинського району Вінницької області;

20.Гонгало  Ірині  Геннадіївні,  вчителю  географії  Високопічської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 2  Житомирського  району
Житомирської області;

21.Горбачук  Тетяні  Вікторівні,  керівнику  екологічного  клубу  «Чарівний
дивосвіт»  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с. Воютин  Луцького
району Волинської області;

22.Гудзик  Тамарі  Василівні,  директору  Івано-Франківського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

23.Дацюк  Наталії  В’ячеславівні,  керівнику  дошкільного  навчального
закладу № 31 Вінницької міської ради;

24.Домарацькій  Людмилі  Іванівні,  керівнику  Кобижчанського  шкільного
лісництва Бобровицького району Чернігівської області;

25.Дужук  Сніжані  Андріївні,  керівнику  гуртку  «Фотонатуралісти»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради;

26.Дяковій Н. В.,  вчителю біології  Кирнасівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Тульчинського району Вінницької області;

27.Захарченко  Олені  Валеріївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
м. Подільськ Одеської області;

28.Зеленській  Вікторії  Володимирівні,  вчителю  географії  та  біології
Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області;

29.Злочевській Н. В.,  вчителю  біології  та  географії  Білоцерківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Київської області;



30.Зоярній  Олені  Олегівні,  керівнику  гуртка  «Юні  фотоекологи»
комунального  позашкільного  навчального  закладу «Станція  юних
натуралістів» м. Павлограда Дніпропетровської області;

31.Зубко  Наталії  Іванівні,  керівнику  клубу  «Юноп»  Херсонської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 27  з  поглибленим  вивченням
інформатики та іноземних мов;

32.Іщенко К. В.,  вчителю  біології  Вікнянської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Заставнівського району Чернівецької області;

33.Йосипенко  Ользі  Миколаївні,  вчителю  біології  Терешківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавського району Полтавської
області;

34.Калуш Наталії Віталіївні, керівнику Колківського учнівського лісництва
Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва Волинської
області; 

35.Карауш І. Ю.,  керівнику  гуртків  «Юні  квітникарі»  та  «Юні  знавці
лікарських  рослин»  Новомиргородського  районного  центру  дитячої  та
юнацької творчості Кіровоградської області;

36.Кисляк  Надії  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн
інтер’єру»  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

37.Кітраль-Іванів  Оксані  Яківні,  вчителю  біології  Сенечівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів Долинської  районної  ради  Івано-
Франківської області;

38.Ковальчук  Аллі  Андріївні,  керівнику  Ніжиловицького  «Шкільного
лісництва» Макарівського району Київської області;

39.Колевид  Лесі  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Котелевського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Полтавської
області;

40.Кондратович  Олені  Анатоліївні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної роботи Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9
з поглибленим вивченням іноземних мов Київської області;

41.Коречко  Лідії  Юхимівні,  керівнику  шкільного  лісництва  «Паросток»
Костянтинівської  загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  Сарненської
районної державної адміністрації Рівненської області;

42.Кузьмінській Валентині Василівні, керівнику гуртка «Юні господарочки»
Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

43.Кукурудзяк М. І,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»
Глибоцького  районного  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  на  базі
Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернівецької області;

44.Куяві  Ростиславу  Михайловичу,  керівнику  Добрянського  учнівського
лісництва Камінь-Каширського району Волинської області;

45.Луєнко  Світлані  Володимирівні,  вчителю  біології  Берестовецької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Борзнянського  району
Чернігівської області;

46.Луць Людмилі Іванівні, керівнику Новорудського учнівського лісництва
Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва Волинської
області;



47.Мамотенко  Юлії  Олександрівні,  заступнику  директора  комунального
позашкільного  навчального  закладу «Станція  юних  натуралістів»
м. Павлограда Дніпропетровської області;

48.Маринчук  Світлані  Андріївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської
ради Дніпропетровської області;

49.Мартинець  Любові  Любомирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»,
вчителю  географії  та  природознавства  Солотвинського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів –  ліцей»
Богородчанської районної ради Івано-Франківської області;

50.Матюк Валентині Василівні, керівнику гуртка «Юний еколог» Новгород-
Сіверського районного будинку дитячої та юнацької творчості;

51.Медусі Ользі Олександрівні, керівнику гуртка «Юний науковець» центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чорноморської
міської ради Одеської області;

52.Мінченко  Надії  Володимирівні,  керівнику  шкільного  лісництва
Балаклеївської  загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  № 2 Смілянського
району Черкаської області;

53.Назарчук І. Л.,  вчителю  біології  Станіславчицької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області;

54.Ніколайчук А. Д.,  керівнику  колективу учнів  1-А класу  спеціалізованої
школи № 23 м. Чернівці;

55.Ніколенко С. В., керівника учнівського лісництва «Паросток»  Сумського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Сумської області;

56.Олійник Г. І.,  вчителю  біології,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Новоселицького навчально-виховного комплексу Кельменецького району
Чернівецької області;

57.Омельчук Галині Дмитрівні, вчителю початкових класів Білоцерківської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 9  з  поглибленим  вивченням
іноземних мов Київської області;

58.Остапенко  Валерію  Петровичу,  вчителю  географії  та  історії
Надеждівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизького району
Одеської області;

59.Остапчук  Світлані  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Левківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирської області;

60.Павленко  Софії  Миколаївні,  керівнику  загону  «Лісовичок»
Крутобалківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Новосанжарського району Полтавської області;

61.Палагіній Г. Г.,  керівнику  гуртків  «Юні  друзі  природи»,  «Дивосвіт»
районного центру дитячої та юнацької творчості «Зоріт» м. Новоукраїнки
Кіровоградської області;

62.Пархоменку  Івану  Іларіоновичу,  вчителю  біології  Красноколядинської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Талалаївського  району
Чернігівської області;

63.Перемот Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Природа рідного краю»
Шполянської станції юних натуралістів Черкаської області;



64.Пилипчук Н. М.,  вчителю  початкових  класів  Білоцерківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Київської області;

65.Підлісній  Надії  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Шкільне  лісництво»
Бородянського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської
області;

66.Пінчук Наталії Миколаївні, вчителю біології Дубровицького навчально-
виховного комплексу «Ліцей-школа» Рівненської області;

67.Поворознюку  Віталію  Васильовичу,  вчителю  біології  Грижинецької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Тиврівського  району  Вінницької
області;

68.Приходько  Ніні  Олександрівні,  вчителю  біології  Височанської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Борзнянського  району
Чернігівської області;

69.Прокопенко  Віталіні  Василівні,  керівнику  «Дмитрівського  учнівського
лісництва» Фастівського еколого-етнографічного центру при Півнянській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Київської області;

70.Прокопець  Ользі  Іванівні,  вчителю  Валівської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Криворізької  районної
держадміністрації Дніпропетровської області;

71.Рибальченко Юлії Вікторівні, керівнику шкільного лісництва «Паросток»
Бердичівського району Житомирської області;

72.Руденко  Лідії  Володимирівні,  керівнику  творчого  об’єднання
«Дослідник»  Олешківської  гімназії  Олешківської  районної  ради
Херсонської області;

73.Рудь  Альоні  Едуардівні,  вчителю  Новоселівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Полтавського району Полтавської області;

74.Савицькій  Ірині  Володимирівні,  вчителю  біології  Коростенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Житомирської області;

75.Скворцовій О. В.,  вчителю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 1
м. Жмеринки Вінницької області;

76.Скляровій Ользі Іванівні, керівнику Дорогинського учнівського лісництва
Фастівського районного еколого-етнографічного центру при Дорогинській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Київської області;

77.Соколову  Руслану  Юрійовичу, вчителю  біології  комунального  закладу
«Червоногребельської  СЗШ  І-ІІІ  ступенів»  Чечельницького  району
Вінницької області;

78.Сопрович Т. І.,  керівнику  колективу  учнів  1-Б  класу  спеціалізованої
школи № 23 м. Чернівці;

79.Стукал  Ніні  Іванівні,  вчителю біології  Дорогинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Київської області;

80.Сухановій  Вірі  Віталіївні,  керівнику  Боголюбського  учнівського
лісництва Луцького району Волинської області;

81.Томчук Валентині Іванівні, керівнику Цуманського учнівського лісництва
Ківерцівського району Волинської області;

82.Тороп Т. В.,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»  комунального  закладу
«Обухівська  загальноосвітня  школа  № 1  І-ІІІ  ступенів»  Дніпровської
районної ради Дніпропетровської області;



83.Троцькому Олексію Володимировичу, вчителю біології та хімії Трудової
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Новомиколаївського  району
Запорізької області;

84.Удовик Тетяні Андріївні,  вчителю Прачівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

85.Ушаковій  Світлані  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Шостаківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Миколаївського
районного будинку творчості учнів Миколаївської області;

86.Фуштей Іллі  Дмитровичу, директору, вчителю біології  Горошовецького
навчально-виховного  комплексу,  керівнику  гуртка  Заставнівського
еколого-натуралістичного центру Чернівецької області;

87.Фуштей  Ларисі  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Лісівники-дендрологи»
Горошовецького навчально-виховного комплексу Заставнівського еколого-
натуралістичного центру Чернівецької області;

88.Хазай  Наталії  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Миргородської районної станції юних натуралістів Полтавської області;

89.Харитоновій  Наталії  Леонідівні,  методисту  Іванківського  районного
центру дитячої та юнацької творчості Київської області;

90.Хлус Ларисі Миколаївні, кандидату біологічних наук, доценту, керівнику
гуртка Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді;

91.Хоменко  Аллі  Петрівні,  вчителю  української  мови  та  літератури
Бурковецької  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дитячий  садок»
Тетіївського району Київської області;

92.Целіщевій  Валентині  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Народна  творчість»
Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області;

93.Чандик  Людмилі  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Діброва»
Вовковиївської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Демидівського
району Рівненської області;

94.Черкас  Наталії  Анатоліївні,  керівнику  учнів  Половецької
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Бердичівської
райдержадміністрації Житомирської області;

95.Шиян  Галині  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Аматори  зеленої
архітектури» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

96.Штані Галині Василівні, керівнику літньої біологічної школи «Дивосвіт»
Великокошелівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів Ніжинського
району Чернігівської області;

97.Шусту  Віталію  Вікторовичу, керівнику  гуртка  «Лісівники-дендрологи»
Пляшківської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Радивилівської
районної ради Рівненської області;

98.Янушевич  Ірині  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного  краю»
станції юних натуралістів м. Білої Церкви Київської області;

99.Яценко  Іванні  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»  центру
позашкільної освіти м. Коростеня Житомирської області.

100.Наконечні Галині Вікторівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» вчителю
біології, хімії та екології Ярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лиманського району
Донецької області;
101.Семенчуку О.В., вчителю трудового навчання Благодатненської ЗОШ 



І-ІІ ступенів Волноваського району Донецької області;
102.Лещенко  А.І.,  вчителю  біології  Благодатненської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Волноваського району Донецької області;

IV.  Педагогічний  колектив  Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України висловлює
подяку  директорам  департаментів  освіти  і  науки,  керівникам
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за організацію та
проведення  Всеукраїнської  акції  «Ліси  для  нащадків»  серед  учнівської
молоді.

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

Виконали:
Федорчук М. I.,
Бойко Є. О.


