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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 2017 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. Абрамчука Богдана, вихованця Куснищанського учнівського лісництва
Любомльського Будинку школяра Волинської області (75 балів);

2. Андрущенко Марину, вихованку гуртка «Основи здорового способу
життя» Зеленоярської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради
Миколаївської області (80 балів);
3. Барилю Ірину, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи № 8
Оболонського району м. Києва, вихованку гуртка «Юні лісівники»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
м. Києва (80 балів);
4. Басараб Надію, ученицю 10 класу, вихованку учнівського лісництва
Пістинської ЗОШ I-III ступенів Косівської районної ради ІваноФранківської області (65 балів);
5. Бетлій Наталію, вихованку екологічного гуртка «Людина і довкілля» СЗШ
I-III ступенів № 2 смт. Муровані Курилівці Вінницької області (75 балів);
6. Бештанько Юлію, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Юні екологи»
Булахівської ЗОШ I-III ступенів «Повлоградський районний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської
області (75 балів);
7. Бистрицького Богдана, учня 10 класу, вихованця загону «Юні
натуралісти» Пристанційнівської ЗОШ I-III ступенів Новосанжарської
райдержадміністрації Полтавської області (80 балів);
8. В’язовського Максима, учня 10 класу, вихованця загону «Юні
натуралісти» Пристанційнівської ЗОШ I-III ступенів Новосанжарської
райдержадміністрації Полтавської області (80 балів);
9. Варварук Юлію, ученицю 1 курсу ліцею (8 клас) Солотвинського НВК
«загальноосвітня школа-ліцей», вихованку гуртка «Учнівське лісництво»
Богородчанської районної ради, Івано-Франківської області (70 балів);
10.Гнатенко Ліну, вихованку гуртка «Юні акваріумісти» Мелітопольського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Запорізької
області (75 балів);
11.Голубчак Олександру, ученицю 10 класу ПМЛ, вихованку гуртка «Точка
зору» МДЕС Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області
(70 балів);
12.Горбійчук Анну, ученицю 7 класу, вихованку пошукового загону
«Сьорчинг» ЗОШ I-III ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області (75 балів);
13.Горобця Ярослава, вихованця гуртка «Юні лісівники» учнівського
лісництва
«Паросток»
Сумського
міського
центру
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області (75 балів);
14.Грунтея Віталія, учня 5 класу Репужинецького НВК Заставнівського
району Чернівецької області (65 балів);
15.Данилюка Владислава, учня 1 курсу ліцею (8 клас) Солотвинського НВК
«загальноосвітня школа-ліцей», вихованця гуртка «Учнівське лісництво»
Богородчанської районної ради, Івано-Франківської області (70 балів);

16.Джигіту Христину, ученицю 9 класу, вихованку учнівського лісництва
Пнівської ЗОШ I-III ступенів Надвірнянської районної ради ІваноФранківської області (85 балів);
17.Діденка Данила, учня 10 класу, вихованця загону «Юні натуралісти»
Пристанційнівської
ЗОШ
I-III
ступенів
Новосанжарської
райдержадміністрації Полтавської області (80 балів);
18.Дмитрову
Дарину,
вихованку
гуртка
«Юні
акваріумісти»
Мелітопольського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Запорізької області (65 балів);
19.Дмитроцу Романа, учня 9 класу КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа I-II ступенів № 7 – природничий ліцей»
Луцької міської ради Волинської області (80 балів);
20.Дробушенко Олександру, вихованку гуртка «Лікарські рослини»
Первомайської міської станції юних натуралістів Первомайської міської
ради Миколаївської області (70 балів);
21.Забойську Юлію, ученицю 1 курсу ліцею (8 клас) Солотвинського НВК
«загальноосвітня школа-ліцей», вихованку гуртка «Учнівське лісництво»
Богородчанської районної ради, Івано-Франківської області (70 балів);
22.Загурську Олександру, вихованку гуртка «Юні охоронці природи»
Окнянського БДЮТ Одеської області (75 балів);
23.Захарченко Дар`ю, вихованку гуртка «Юні лісівники» Центру дитячої та
юнацької творчості м. Подільська Одеської області (75 балів);
24.Зиму Максима, учня 7 класу, вихованця пошукового загону «Сьорчинг»
ЗОШ I-III ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області (75 балів);
25.Іванову Діану, вихованку гуртка «Лісівники – дендрологи» комунального
закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради» (75 балів);
26.Ігнатюк Анастасію, ученицю 10 класу, вихованку пошукового загону
«Сьорчинг» ЗОШ I-III ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області (75 балів);
27.Ішинову Аліну, ученицю 9-Б класу Голопристанської ЗОШ I-III ступенів
№ 4 Голопристанської міської ради Херсонської області (70 балів);
28.Кашубу Марту, ученицю 9 класу ПМЛ, вихованку гуртка «Точка зору»
МДЕС Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області
(70 балів);
29.Кирилюк Вікторію, ученицю 10 класу Ялтушківської ЗОШ I-III ступенів
Барського району Вінницької області (85 балів);
30.Кирилюк Дарину, ученицю 8 класу Ялтушківської ЗОШ I-III ступенів
Барського району Вінницької області (85 балів);

31.Клепіну Олександра, учня 8 класу, вихованця пошукового загону
«Сьорчинг» ЗОШ I-III ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області (75 балів);
32.Клименко Сніжану, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Юні лісівники –
дендрологи» Голопристанської районної станції юних натуралістів
Херсонської області (70 балів);
33.Ковтонюк Аліну, ученицю 11 класу Каланчацької загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 1 Каланчацького району Херсонської області
(85 балів);
34.Коломієць Богдану, вихованку екологічного гуртка «Людина і довкілля»
СЗШ I-III ступенів № 2 смт. Муровані Курилівці Вінницької області
(75 балів);
35.Комар Дарію, ученицю 10 класу, вихованку загону «Юні натуралісти»
Пристанційнівської
ЗОШ
I-III
ступенів
Новосанжарської
райдержадміністрації Полтавської області (80 балів);
36.Комарову Анжелу, вихованку гуртка «Лікарські рослини» Первомайської
міської станції юних натуралістів Первомайської міської ради
Миколаївської області (70 балів);
37.Компанця Богдана, учня 9 класу навчально-виховного комплексу
«Домінанта» Дніпровського району м. Києва, вихованця гуртка «Юні
лісівники» Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді МОН України (80 балів);
38.Космірак Уляну, ученицю 9 класу, вихованку учнівського лісництва
Пнівської ЗОШ I-III ступенів Надвірнянської районної ради ІваноФранківської області (85 балів);
39.Кохальського Володимира, учня 9 класу, вихованця гуртка «Юні лісівники
– дендрологи» Голопристанської районної станції юних натуралістів
Херсонської області (70 балів);
40.Кочереженко Поліну, вихованку гуртка «Юні лісівники» учнівського
лісництва
«Паросток»
Сумського
міського
центру
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області (75 балів);
41.Кравченко Анну, вихованку творчого об’єднання «Друзі природи»
Черкаського районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської
районної ради Черкаської області (75 балів);
42.Краснощок Софію, ученицю 7 класу Голопристанської ЗОШ I-III ступенів
№ 4 Голопристанської міської ради Херсонської області (65 балів);
43.Куртаєву Саяну, ученицю 7 класу Голопристанської ЗОШ I-III ступенів
№ 4 Голопристанської міської ради Херсонської області (65 балів);
44.Кушніра Максима, вихованця екологічного гуртка «Людина і довкілля»
СЗШ I-III ступенів № 2 смт. Муровані Курилівці Вінницької області
(75 балів);

45.Ломаці Софії, вихованці гуртка «Юні лісівники» учнівського лісництва
«Паросток» Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Сумської області (75 балів);
46.Маєвську Анастасію, ученицю 8 класу Стрілецькокутського ЗНЗ
I-III ступенів, вихованку гуртка «Юний лісівник» Кіцманського Будинку
дитячої творчості Чернівецької області (65 балів);
47.Майорову Валерію, вихованку гуртка «Юні лісівники» учнівського
лісництва
«Паросток»
Сумського
міського
центру
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області (75 балів);
48.Мартинюк Ірину, ученицю 9 класу, вихованку учнівського лісництва
Пнівської ЗОШ I-III ступенів Надвірнянської районної ради ІваноФранківської області (85 балів);
49.Матвієнко Ніку, вихованку гуртка «Лікарські рослини» Первомайської
міської станції юних натуралістів Первомайської міської ради
Миколаївської області (70 балів);
50.Мельник Олену, ученицю 11 класу Каланчацької загальноосвітньої школи
I-III ступенів № 1 Каланчацького району Херсонської області (85 балів);
51.Мельник Олену, ученицю 11 класу Каланчацької загальноосвітньої школи
I-III ступенів № 1 Каланчацького району Херсонської області (80 балів);
52.Микичук Ольгу, ученицю 8 класу гімназії № 5 м. Чернівці, вихованку
гуртка «Юні господарочки» Чернівецького ОЦЕНТУМ (65 балів);
53.Михасюк Марію, вихованку гуртка «Лікарські рослини» Первомайської
міської станції юних натуралістів Первомайської міської ради
Миколаївської області (70 балів);
54.Мосну Юлію, ученицю 11 класу КЗ Обухівська ЗОШ № 1 Дніпровського
району Дніпропетровської області (80 балів);
55.Назарчука Богдана, учня 8 класу ЗОШ I-III ступенів № 1 м. Жмеринки
Вінницької області (85 балів);
56.Олійника Павла, учня 10 класу Пляшівської ЗОШ I-III ступенів
Радивилівського району Рівненської області (70 балів);
57.Пилипів Іллю, учня 5 класу Івано-Франківської гімназії № 2, вихованця
гуртка «Екологічна майстерня» МДЕС Івано-Франківської міської ради
Івано-Франківської області (60 балів);
58.Пінчука Івана, учня 10 класу Дубровицького НВК «Ліцей – школа»
Дубровицької районної ради Рівненської області (70 балів);
59.Пінчука Сергія, учня 10 класу Дубровицького НВК «Ліцей – школа»
Дубровицької районної ради Рівненської області (70 балів);
60.Піцуряка Миколу, учня 10 класу Вікнянської ЗОШ I-III ступенів
Заставнівського району Чернівецької області (75 балів);
61.Плевак Дар’ю, ученицю 9-Б класу Голопристанської ЗОШ I-III ступенів
№ 4 Голопристанської міської ради Херсонської області (70 балів);
62.Пономаренко Аліну вихованку гуртка «Дорогинське учнівське лісництво»

Фастівського районного еколого-етнографічного центру Київської області
(80 балів);
63.Пономаренко Вікторію вихованку гуртка «Дорогинське учнівське
лісництво» Фастівського районного еколого-етнографічного центру
Київської області (80 балів);
64.Росінську Діану, вихованку екологічного гуртка «Людина і довкілля»
СЗШ I-III ступенів № 2 смт. Муровані Курилівці Вінницької області
(75 балів);
65.Смітюху Богуслава, вихованця Куснищанського учнівського лісництва
Любомльського Будинку школяра Волинської області (75 балів);
66.Стецюк Ярославу, вихованку гуртка «Лісівники – дендрологи»
комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (75 балів);
67.Стребицького Андрія, вихованця гуртка «Юні лісівники» Шостаківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської області
(80 балів);
68.Табахарнюк Анастасію, ученицю 8 класу, вихованку учнівського
лісництва Пістинської ЗОШ I-III ступенів Косівської районної ради ІваноФранківської області (65 балів);
69.Табахарнюк Ольгу, ученицю 10 класу, вихованку учнівського лісництва
Пістинської ЗОШ I-III ступенів Косівської районної ради ІваноФранківської області (65 балів);
70.Тарасюк Ніку, ученицю 4 класу ЗОШ I-III ступенів с. Смолярі
Старовижівського району Волинської області (65 балів);
71.Ткаченко Вікторію, ученицю 7 класу Голопристанської ЗОШ
I-III ступенів № 4 Голопристанської міської ради Херсонської області
(65 балів);
72.Торбу Максима, учня 7 класу, вихованця пошукового загону «Сьорчинг»
ЗОШ I-III ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області (75 балів);
73.Тригуба Миколу, вихованця екологічного гуртка «Людина і довкілля»
СЗШ I-III ступенів № 2 смт. Муровані Курилівці Вінницької області
(75 балів);
74.Фадійчук Діану, вихованку екологічного гуртка «Людина і довкілля» СЗШ
I-III ступенів № 2 смт. Муровані Курилівці Вінницької області (75 балів);
75.Хопіна Дениса, командира загону «Юні дослідники» Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області
(85 балів);
76.Цюпер Ольгу, ученицю 9 класу ПМЛ, вихованку гуртка «Точка зору»
МДЕС Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області
(70 балів);

77.Цюпера Богдана, учня 3 класу Івано-Франківської ЗОШ № 8, вихованця
гуртка «Юні екологи» МДЕС Івано-Франківської районної ради ІваноФранківської області (70 балів);
78.Шарафієву Галину, ученицю 10 класу Ялтушківської ЗОШ I-III ступенів
Барського району Вінницької області (85 балів);
79.Швець Ангеліну, вихованку учнівського лісництва «Дивосвіт»
Окнянського БДЮТ Одеської області (75 балів);
80.Шевчук Олену, ученицю 8 класу ЗОШ I-III ступенів с. Крижівки
Рожищенського району Волинської області (75 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 1 – 4 класів Вовчинецького ЗНВК I-III ступенів «Школа –
дитячий садок» Козятинського району Вінницької області;
2. Вихованців 10 класу Новоселівської гімназії Чернівецької області;
3. Вихованців 11 класу Новопилипівської ЗОШ I-III ступенів
Мелітопольського району Запорізької області;
4. Вихованців 1-9 класів ЗОШ I-III ступенів с. Муравище Ківерцівського
району Волинської області;
5. Вихованців 2-А класу спеціалізованої школи № 23 м. Чернівців;
6. Вихованців 2-Б класу спеціалізованої школи № 23 м. Чернівців;
7. Вихованців гуртка «Веприцьке учнівське лісництво» на базі Веприцької
ЗОШ І-ІІІ ступенів Фастівського районного еколого-етнографічного
центру Київської області;
8. Вихованців гуртка «Лікарські рослини» Первомайської станції юних
натуралістів Миколаївської області;
9. Вихованців гуртка «Людина і довкілля» Суховільського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Володимирецького району Рівненської області;
10.Вихованців гуртка «Оздоровча гімнастика» Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області;
11.Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Шполянської районної
станції юних натуралістів Шполянської районної ради Черкаської області;
12.Вихованців гуртка «Пролісок» Головачанського навчально-виховного
комплексу Полтавського району Полтавської області;
13.Вихованців гуртка «Учнівське лісництво» 1 курсу ліцею (8 клас)
Солотвинського НВК «загальноосвітня школа-ліцей» Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області;

14.Вихованців гуртка «Шкільне лісництво» Бородянського районного центру
дитячої та юнацької творчості Київської області;
15.Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Малоперещепинської ЗОШ
I-III ступенів ім. М. А. Клименка Новосанжарського району Полтавської
області;
16.Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Новосанжарської районної
станції юних натуралістів Полтавської області;
17.Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Перемозького НВК Глухівського
району Сумської області;
18.Вихованців
гуртка
«Юні
екологи»
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді МОН України;
19.Вихованців гуртка «Юні знавці рослин» ЗОШ I-III ступенів № 3 Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області
м. Миргорода Полтавської області;
20.Вихованців гуртка «Юні знавці рослин» Миргородського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області;
21.Вихованців гуртка «Юні знавці рослин» ПТУ 44 Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргорода Полтавської
області;
22.Вихованців гуртка «Юні знавці рослин» Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді м. Миргорода Полтавської області;
23.Вихованців гуртка «Юні лісівники» Білопільської районної ради «Центр
дитячої та юнацької творчості» Сумської області;
24.Вихованців гуртка «Юні лісівники» Енергодарського центру туризму,
краєзнавства та спорту Запорізької області;
25.Вихованців гуртка «Юні лісівники» Маневицького районного центру
дитячої та юнацької творчості Волинської області;
26.Вихованців гуртка «Юні лісівники» Сенечівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Долинської районної ради Івано-Франківської області;
27.Вихованців гуртка «Юні лісівники» Херсонського Центру дитячої та
юнацької творчості;
28.Вихованців дошкільного навчального закладу № 31 Вінницької міської
ради Вінницької області;
29.Вихованців екологічного загону «Юні дослідники» Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області;
30.Вихованців
еколого-натуралістичного
гуртка
Краснопільської
загальноосвітньої школи I-II ступенів Гощанського району Рівненської
області;
31.Вихованців Жмеринської ЗОШ I-III ступенів № 1 м. Жмеринки
Вінницької області;
32.Вихованців загону «Юні натуралісти» Новосанжарської районної станції
юних натуралістів Полтавської області;

33.Вихованців Каланчацької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1
Каланчацького району Херсонської області;
34.Вихованців Козятинської ЗОШ I-III ступенів № 9 Козятинського району
Вінницької області;
35.Вихованців Костянтинівського учнівського лісництва Сарненського
району Рівненської області;
36.Вихованців Моївської ЗОШ I-III ступенів Чернівецького району
Вінницької області;
37.Вихованців Переможнянського ЗНВК I-III ступенів «Школа – дитячий
садок» Козятинського району Вінницької області;
38.Вихованців Пнівського учнівського лісництва Надвірнянської районної
ради Івано-Франківської області;
39.Вихованців пошукового загону «Сьорчинг» загальноосвітньої школи
I-III ступенів Горішньоплавінської міської ради Полтавської області;
40.Вихованців Смілянського шкільного лісництва Балаклеївської ЗОШ
I-II ступенів Смілянської районної ради Черкаської області;
41.Вихованців Сумівського учнівського лісництва Бершадського району
Вінницької області;
42.Вихованців творчої групи учнів 11-х класів Новгород-Сіверської гімназії
№ 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської
області;
43.Вихованців учнівського лісництва «Дивосвіт» Окнянського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області;
44.Вихованців учнівського лісництва «Дубок» «Голопристанський міський
Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської області;
45.Вихованців учнівського лісництва «Зелена планета» комунального
закладу «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської
районної ради Кіровоградської області;
46.Вихованців учнівського лісництва «Зелена хвиля» Бучанського НВК
«Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів - № 4» Київської області;
47.Вихованців учнівського лісництва «Совенятко» Роменської ЗОШ
I-III ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області;
48.Вихованців учнівського лісництва ЗОШ I-III ступенів с. Куснище
Любомльського району Волинської області;
49.Вихованців учнівського лісництва Пістинської ЗОШ I-III ступенів
Косівської районної ради Івано-Франківської області;
50.Вихованців Херсонської спеціалізованої школи I-III ступенів № 30 з
поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та
англійської мови;
51.Вихованців шкільного лісництва «Діброва» Літинської загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 1 Літинського району Вінницької області;

52.Вихованців шкільного лісництва «Паросток» опорного закладу
«Шишацька спеціалізована школа ім. В. І. Вернадського» Шишацької
селищної ради Полтавської області;
53.Вихованців шкільного лісництва Терешківської загальноосвітньої школи
I-III ступенів Полтавського району Полтавської області;
54.Вихованців Ялтушківської ЗОШ I-III ступенів Барського району
Вінницької області;
55.Колектив учнів 6-11 класів Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Снігурівської районної ради Миколаївської області;
56.Колектив учнів Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з
поглибленим вивченням іноземних мов та вихованців гуртка «Природа
рідного краю» Станції юних натуралістів Київської 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. Антонюку Петру Сергійовичу, інженеру лісових культур ДП
«Любомльське ЛГ» Будинку школяра Любомльської районної ради
Волинської області;
3. Асалюк Н. В., вчителю 1 – 4 класів Вовчинецького ЗНВК I-III ступенів
«Школа – дитячий садок» Козятинського району Вінницької області;
4. Балабась Інні Віталіївні, керівнику клубу «Комек», вчителю біології ЗОШ
I-III ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;
5. Басарабі А. В., вчителю біології Новоселівської гімназії Чернівецької
області;
6. Блас О. В., вчителю 2-А класу спеціалізованої школи № 23 м. Чернівців;
7. Боднарюк Оксані Миколаївні, вчителю біології Стрілецькокутського ЗНЗ
I-III ступенів, керівнику гуртка «Юний лісівник» Кіцманського Будинку
дитячої творчості Чернівецької області;
8. Бойко Євгенії Олексіївні, керівнику гуртка «Юні лісівники»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН
України;
9. Васильчишиній Богдані Богданівні, керівнику гуртка «Юні екологи»
МДЕС Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області;
10.Вірсті Андрію Михайловичу, керівнику учнівського лісництва Пнівської
ЗОШ I-III ступенів Надвірнянської районної ради Івано-Франківської
області;

11.Возняку Віталію Євстафійовичу, керівнику гуртка «Зелений патруль»
вчителю географії ЗОШ I-III ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області;
12.Вудвуд Ларисі Степанівні, керівнику гуртка «Людина і довкілля» СЗШ
I-III ступенів № 2 смт. Муровані Курилівці Вінницької області;
13.Гаврилюк Ганні Дмитрівні, керівнику творчого об’єднання «Друзі
природи» Черкаського районного будинку дитячої та юнацької творчості
Черкаської районної ради Черкаської області;
14.Ганжі Дмитру Сергійовичу, науковому керівнику природного заповідника
«Дніпровсько-Орільський» КЗ Обухівська ЗОШ № 1 Дніпровського
району Дніпропетровської області;
15.Генцар Б. П., вчителю 2-Б класу спеціалізованої школи № 23 м. Чернівців;
16.Глущенко Оксані Іванівні, керівнику гуртка «Юні лісівники»
Білопільської районної ради «Центр дитячої та юнацької творчості»
Сумської області;
17.Горецькій Ользі Ларіонівні, вчителю біології та екології Жежелівського
ЗНВК I-III ступенів «Школа – дитячий садок» Козятинського району
Вінницької області;
18.Гречковській Галині Володимирівні, вчителю біології та екології
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 Каланчацького району
Херсонської області;
19.Данилішиній Інні Володимирівні, вчителю географії Пляшівської ЗОШ
I-III ступенів Радивилівського району Рівненської області;
20.Дацюк Наталії В’ячеславівні, керівнику Дошкільного навчального
закладу № 31 Вінницької міської ради Вінницької області;
21. Демченковій Марині Анатоліївні, вчителю біології Бучанського НВК
«Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів - № 4» Київської області;
22.Деркач Лілії Петрівні, вчителю хімії та біології Пристанційнівської ЗОШ
I-III ступенів Новосанжарської райдержадміністрації Полтавської області;
23.Дзюбенко Катерині Олександрівні, керівнику гуртка «Юні екологи»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН
України;
24.Дмитроці Олені Романівні, вчителю спецкурсу «Біологія і навколишнє
середовище КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня
школа I-II ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради»
Волинської області;
25.Дунай Лілії Олександрівні, вчителю біології ЗОШ I-III ступенів
с. Крижівки Рожищенського району Волинської області;
26.Дяченко
Вірі
Анатоліївні,
керівнику
учнівського
лісництва
Солотвинського НВК «Загальноосвітня школа-ліцей» Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області;

27.Жембій Валентині Володимирівні, керівнику гуртка «Юні рослинники»
Окнянського БДЮТ Одеської області;
28.Замніус Олені Василівні, вчителю Новопилипівської ЗОШ I-III ступенів
Мелітопольського району Запорізької області;
29.Захарченко Олені Валеріївні, керівнику гуртка «Юні лісівники» Центру
дитячої та юнацької творчості м. Подільська Одеської області;
30.Зеленській Вікторії Володимирівні, керівнику учнівського лісництва
«Совенятко», вчителю географії і біології Роменської ЗОШ I-III ступенів
№ 11 Роменської міської ради Сумської області;
31.Йосипенко О. М., керівнику шкільного лісництва, вчителю Терешківської
ЗОШ I-III ступенів Полтавського району Полтавської області;
32.Ісай О. О., вчителю біології Херсонської спеціалізованої школи
I-III ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничоматематичного циклу та англійської мови;
33.Іщенко К. В., вчителю біології Вікнянської ЗОШ I-III ступенів
Заставнівського району Чернівецької області;
34.Каліщуку Івану Миколайовичу, інженеру лісових культур ДП
«Любомльське ЛГ» Будинку школяра Любомльської районної ради
Волинської області;
35.Кітраль-Іванів Оксані Яківні, вчителю біології Сенечівської ЗОШ
І-ІІ ступенів Долинської районної ради Івано-Франківської області;
36.Кобиляцькій Ларисі Федорівні, керівнику гуртка «Лісівники –
дендрологи» комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»;
37.Ковалюк Вікторії Георгіївні, вчителю біології Стрілецькокутського ЗНЗ
I-III ступенів, керівнику гуртка «Юний лісівник» Кіцманського Будинку
дитячої творчості Чернівецької області;
38.Ковдриш А. М., вчителю математики Новоселівської гімназії Чернівецької
області;
39.Коверко Ірині Олександрівні, керівнику гуртка «Основи здорового
способу життя» Зеленоярської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської районної
ради Миколаївської області;
40.Козуб Н. В., керівнику гуртка «Юні лісівники», методисту науководослідницького напряму Херсонського Центру дитячої та юнацької
творчості;
41. Кондратович О. А., керівнику колективу учнів Білоцерківської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 Київської області;
42.Копчук О. П., вчителю біології Репужинецького НВК Заставнівського
району Чернівецької області;
43.Коречко Лідії Юхимівні, вчителю біології та хімії керівнику шкільного
лісництва «Паросток» Костянтинівського учнівського лісництва
Сарненського району Рівненської області;

44.Коржан Марії Василівні, вчителю ЗОШ I-III ступенів с. Смолярі
Старовижівського району Волинської області;
45.Костогризу Анатолію Леонідовичу, вчителю біології та екології
Ялтушківської ЗОШ I-III ступенів Барського району Вінницької області;
46.Кузьмінські В. В., керівнику гуртка «Юні господарочки» Чернівецького
ОЦЕНТУМ;
47.Лесько Ярославі Миколаївні, вчителю біології Суховільського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Володимирецького району Рівненської області;
48.Лопатіній С. П., вчителю біології Новопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Снігурівської районної ради Миколаївської області;
49.Лук’яновій О. П., вчителю географії та екології Козятинської СЗШ
I-III ступенів № 9, керівнику шкільного лісництва «Лісовичок»
Козятинського району Вінницької області;
50.Луць Людмилі Іванівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» Маневицького
районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської області;
51.Макаренко Тетяні Віталіївні, керівнику гуртка «Юні знавці рослин»
Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Полтавської області;
52.Мінченко Надії Володимирівні, керівнику Смілянського шкільного
лісництва Балаклеївської ЗОШ I-II ступенів Смілянської районної ради
Черкаської області;
53.Ніколаєнко Світлані Вікторівні, керівнику гуртка «Юні лісівники»
учнівського лісництва «Паросток» Сумського міського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області;
54.Ніколайчук А. Д., вчителю 2-А класу спеціалізованої школи № 23
м. Чернівців;
55.Омельчук Г. Д., керівнику колективу учнів Білоцерківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 9 Київської області;
56.Перемот Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Природа рідного краю»
Шполянської районної станції юних натуралістів Шполянської районної
ради Черкаської області;
57. Підлісній Надії Анатоліївні, керівнику гуртка «Шкільне лісництво»
Бородянського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської
області;
58.Пінчук Наталії Миколаївні, вчителю біології Дубровицького НВК «Ліцей
– школа» Дубровицької районної ради Рівненської області;
59.Пінчук Олені Миколаївні, керівнику гуртка «Оздоровча гімнастика»
Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Полтавської області;
60.Пічкур Алісі Володимирівні, вчителю біології Переможнянського ЗНВК
I-III ступенів «Школа – дитячий садок»;

61.Полтавець Світлані Владиславівні, керівнику учнівського лісництва
«Зелена планета» комунального закладу «Компаніївське навчальновиховне об’єднання» Компаніївської районної ради Кіровоградської
області;
62.Семенюк Лілії Василівні, вчителю ЗОШ I-III ступенів с. Крижівки
Рожищенського району Волинської області;
63.Сербін Світлані Вікторівні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи»
Окнянського БДЮТ Одеської області;
64.Скворцовій Олені Володимирівні, керівнику учнівського лісництва
Жмеринської ЗОШ I-III ступенів № 1 м. Жмеринки Вінницької області;
65.Скидан Ларисі Євгеніївні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»
Малоперещепинської
ЗОШ
I-III
ступенів
ім. М. А. Клименка
Новосанжарського району Полтавської області;
66.Соболь Наталії Валентинівні, вчителю біології та екології Булахівської
ЗОШ I-III ступенів «Повлоградський районний еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської області;
67.Солдатенко Наталії Андріївні, вчителю біології КЗ Обухівська ЗОШ № 1
Дніпровського району Дніпропетровської області;
68.Сопрович Т. І., вчителю 2-Б класу спеціалізованої школи № 23
м. Чернівців;
69.Степко Олені Іванівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» Роменської
ЗОШ I-III ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області;
70.Сторчак Ірині Володимирівні, вчителю біології та екології Ялтушківської
ЗОШ I-III ступенів Барського району Вінницької області;
71.Стукал Ніні Іванівні, керівнику гуртка «Дорогинське учнівське
лісництво» Фастівського районного еколого-етнографічного центру
Київської області;
72.Таращенко Л. Л.,
заступнику
директора
з
виховної
роботи
Голопристанської ЗОШ I-III ступенів № 4 Голопристанської міської ради
Херсонської області;
73.Телліні Тетяні Федорівні, керівнику загону «Юні дослідники»
Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Полтавської області;
74.Ушаковій Світлані Володимирівні, керівнику гуртка «Юні лісівники»
Шостаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради
Миколаївської області;
75.Федорчуку Тарасу Мирославовичу, керівнику учнівського лісництва
Пістинської ЗОШ I-III ступенів Косівської районної ради ІваноФранківської області;
76.Фемич Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Юні лісівники – дендрологи»,
«Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості»
Херсонської області;

77.Хахаліній Валентині Йосипівні, керівнику учнівського лісництва
«Діброва» Літинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1
Літинського району Вінницької області;
78.Целіщевій Валентині Іванівні, керівнику гуртка «Лікарські рослини»
Первомайської міської станції юних натуралістів Первомайської міської
ради Миколаївської області;
79.Целіщевій Валентині Іванівні, керівнику гуртка «Лікарські рослини»
Первомайської станції юних натуралістів Миколаївської області;
80.Цюпер Надії Іванівні, керівнику гуртка «Точка зору» МДЕС ІваноФранківської міської ради Івано-Франківської області;
81.Шевченко З. В., керівнику шкільного лісництва «Паросток» опорний
заклад «Шишацька спеціалізована школа ім. В. І. Вернадського»
Шишацької селищної ради Полтавської області;
82.Шеремет Світлані Анатоліївні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»
Перемозького НВК Глухівського району Сумської області;
83.Шиян Галині Григорівні, керівнику гуртка «Аматори зеленої архітектури»
МДЕС Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області;
84.Яковишину Вадиму Михайловичу, науковому консультанту гуртка «Юні
лісівники» Стрілецькокутського ЗНЗ I-III ступенів, асистенту Інституту
біології, хімії та біоресурсів при ЧНУ імені Ю. Федьковича Чернівецького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
85. Янушевич І. І., керівнику колективу учнів Білоцерківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 9 Київської області;
86.Яременко Інні Володимирівні, вчителю біології Головачанського
навчально-виховного комплексу Полтавського району Полтавської
області.
IV. Педагогічний
колектив
Національного
екологонатуралістичного 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,
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

