
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«16» березня 2018 р. № 20-О

Про видачу сертифікатів учасникам
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Відтворимо ліси разом»

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  на  2018 р.  та  на  виконання  Плану  семінарів-
практикумів  для  педагогічних  працівників  навчальних  закладів  на  2018  рік,
затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  04.01.2018
№ 12, на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
за  підтримки  Державного  агентства  лісових  ресурсів  України  та  Товариства
лісівників  України  15-16  березня  2018  р.  проведена  Всеукраїнська  науково-
практична конференція «Відтворимо ліси разом».

Метою  заходу  стало  привернення  уваги  державних  і  громадських
організацій  до  проблем  збереження  біологічного  різноманіття  лісових
екосистем,  відтворення  та  розширення  площі  високопродуктивних  стійких
насаджень; підвищення фахового рівня керівників учнівських лісництв, а також
сприяння співпраці навчальних закладів, органів державної влади, громадських
організацій в поліпшенні ефективності роботи учнівських лісництв.

Участь в конференції взяли керівники учнівських лісництв позашкільних і
загальноосвітніх  навчальних  закладів,  наукові  та  науково-педагогічні
працівники вищих навчальних закладів, профільних науково-дослідних установ,
працівники установ лісового господарства.

За  результатами роботи  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції
«Відтворимо ліси разом»

НАКАЗУЮ:

1. Видати  сертифікат  учасника  Всеукраїнської  науково-практичної
конференції «Відтворимо ліси разом» відповідно до списку (Додаток на 7
аркушах).

2. Кліменко В. І.,  заступнику  директора  з  науково-методичної  роботи,
забезпечити відповідне оформлення сертифікатів.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток до наказу НЕНЦ
про видачу сертифікатів
учасникам Всеукраїнської
науково-практичної конференції
«Відтворимо ліси разом»
№ 20-о від 16.03.2018 р.

1. Полякова  Любов  Володимирівна,  завідувач  сектору  міжнародних
відносин, науки та зв’язків з громадськістю Державного агентства лісових
ресурсів України;

2. Осадчук  Леонід  Семенович,  доктор  сільськогосподарських  наук,
професор,  завідувач кафедри  ботаніки  деревинознавства  та  недеревних
ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України;

3. Чурілов Андрій Михайлович,  старший викладач кафедри ботаніки ННІ
Лісового  та  садово-паркового  господарства  НУБіП  України,  кандидат
біологічних наук;

4. Білоус Валентин Михайлович, старший викладач кафедри біології лісу та
мисливствознавства  ННІ  Лісового  та  садово-паркового  господарства
НУБіП України, кандидат сільськогосподарських наук;

5. Гуменюк Василь Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук,
асистент  кафедри  лісівництва  ННІ  Лісового  та  садово-паркового
господарства НУБіП України;

6. Стукал Ніна Іванівна,  голова Всеукраїнського педагогічного об’єднання
«Лісова громада»; директор Дорогинської ЗОШ, вчитель біології, керівник
Дорогинського  учнівського  лісництва  Фастівського  районного  еколого-
етнографічного центру Київської області;

7. Федорчук  Михайло  Ігорович,  завідувач  лабораторії  дендрології
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН
України;

8. Левченко  Валерій  Борисович,  кандидат  сільськогосподарських  наук,
доцент екології лісу та меліорації, завідувач кафедри агрономії та лісового
господарства Житомирського агротехнічного коледжу;

9. Ткаченко  Марина  Володимирівна,  студентка  Житомирського
агротехнічного коледжу;

10.Лісова  Катерина  Ігорівна,  студентка  Житомирського  агротехнічного
коледжу;

11.Підлісна  Надія  Анатоліївна,  член  Всеукраїнського  педагогічного
об’єднання  «Лісова  громада»,  керівник  Пилиповицького  учнівського
лісництва Бородянського району Київської області;

12.Бойко  Євгенія  Олексіївна,  методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України;



13.Клименко  Юрій  Олександрович,  доктор  сільськогосподарських  наук,
завідувач відділу дендрології НБС імені М. М. Гришка НАН України;

14.Соколов  Руслан  Юрійович,  директор  КЗ  «Поповогребельська  середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чечельницького району Вінницької
області»;

15.Самойлова  Алла  В’ячеславівна,  завідувач  відділу  екології  та
природоохоронної  роботи  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

16.Івашенюта Інна Петрівна, майстер зеленого господарства «Костопільське
лісове господарство» Рівненської області;

17.Фуштей  Ілля  Дмитрович,  заступник  голови  Всеукраїнського
педагогічного  об’єднання  «Лісова  громада»;  керівник  Горошовецького
шкільного лісництва Заставнівського району Чернівецької області;

18.Драган  Ольга  Анатоліївна,  завідуюча  методичним  відділом
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН
України;

19.Зінченко  Ольга  Вікторівна,  кандидат  сільськогосподарських  наук,
старший  науковий  співробітник  Українського  науково-дослідного
інституту  лісового  господарства  та  агролісомеліорації  імені
Г. М. Висоцького;

20.Лукащук  Юрій  Олександрович,  фахівець  з  екологічної  освіти
Національного природного парку «Мале Полісся» Хмельницької області;

21.Шведун  Ганна  Григорівна,  вчитель  біології,  керівник  шкільного
лісництва  «Дубочок»  закладу  загальної  середньої  освіти  № 123
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

22.Котеля  Тамара  Мефодіївна,  відмінник  освіти  України,  завідуюча
організаційно-масовим  відділом  Будинку  дитячої  творчості
Шевченківського району м. Києва;

23.Лакида  Петро  Іванович,  директор  навчально-наукового  інституту
лісового  і  садово-паркового  господарства  НУБіП  України,  доктор
сільськогосподарських наук, професор;

24.Маурер  Віктор  Мельхіорович,  завідувач  кафедри  відтворення  лісів  та
лісових меліорацій НУБіП України, кандидат сільськогосподарських наук,
професор;

25.Слюсар  Станіслав  Ігорович,  кандидат  біологічних  наук,  старший
науковий  співробітник,  завідувач  лабораторії  інтродукції  та  селекції
деревних рослин Ботанічного саду НУБіП України;

26.Цюнь  Людмила  Олександрівна,  методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України;

27.Нестюк  Ганна  Олегівна,  методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України;



28.Дзюбенко  Катерина  Олександрівна,  методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України;

29.Маєвський Костянтин Васильович, доцент кафедри дендрології та лісової
селекції НУБіП України;

30.Фуштей  Лариса  Іванівна,  керівник  гуртка  «Лісівники-дендрологи»
Горошовецького ЗЗСО Заставнівського району Чернівецької області;

31.Дейдиш  Лариса  Анатоліївна,  завідувач  сектору  змісту  позашкільної
освіти та гурткової  роботи відділу наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту позашкільної освіти та гурткової роботи Державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;

32.Кранцевич  Олена  Олександрівна,  учитель  англійської  мови  КЗ
«Новоайдарська  обласна  загальноосвітня  санаторна  школа-інтернат
І-ІІІ ступенів» Луганської області;

33.Кондратенко  Людмила  Павлівна,  учитель  біології,  керівник  шкільного
лісництва ЗОШ № 2 м. Переяслава-Хмельницького Київської області;

34.Грабовець Галина Миколаївна, начальник відділу лісового господарства
ДП «Коростенське ЛМГ» Житомирської області;

35.Кучер  Тетяна  Олександрівна,  педагог-організатор,  керівник  гуртка
«Шкільне  лісництво»  Ушомирської  гімназії  Коростенського  району
Житомирської області;

36.Лещенко Ірина Анатоліївна,  заступник директора з  навчально-виховної
роботи Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;

37.Руднєва  Оксана  Василівна,  педагог-організатор,  керівник  шкільного
лісництва Розкішнянського НВК Київської області;

38.Матющенко Галина Вікторівна,  завідувач відділу КЗ ЛОР «Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

39.Дмитрів Василь Миколайович, головний лісничий ДП «Сколівське лісове
господарство» Львівської області;

40.Кондратюк  Любов  Миколаївна,  асистент  кафедри  лісівництва
Національного лісотехнічного університету України; 

41.Кінаш  Лідія  Лонгинівна,  провідний  інженер  лісових  культур  ДП
Бродівський лісгосп Львівської області;

42.Малік  Лілія  Казимирівна,  учитель  біології,  Бродівської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 4 Львівської області;

43.Двораківська  Наталія  Анатоліївна,  директор  Бородянського  районного
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  ДП  «Кладівський  лісгосп»
Київської області;

44.Підлісний  Олександр  Володимирович,  провідний  інженер  ДП
«Клавдівський лісгосп» Київської області;

45.Хромуляк  Олександр  Ігорович,  головний  лісничий  ДП  «Клавдівський
лісгосп» Київської області;



46.Хомин  Ольга  Володимирівна,  керівник  гуртка  ЛОЦЕНТУМ,  учитель
Труханівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Львівської області;

47.Козловська Ірина Василівна, учитель історії КЗ «Новоайдарська обласна
загальноосвітня  санаторна  школа  –  інтернат  І-ІІІ  ступенів»  Луганської
області;

48.Солодуха  Оксана  Володимирівна,  практичний  психолог  КЗ
«Новоайдарська  обласна  загальноосвітня  санаторна  школа  –  інтернат
І-ІІІ ступенів» Луганської області;

49.Іванус Алла Василівна, методист вищої категорії Комунального закладу
освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської
молоді» Дніпропетровської обласної ради;

50.Карпенко Галина Олександрівна, керівник гуртків, керівник учнівського
лісництва районного Будинку дитячої та юнацької творчості Лебединської
районної ради Сумської області;

51.Гончар Світлана Олексіївна, завідувач еколого-натуралістичним відділом
районного Будинку дитячої та юнацької творчості Лебединської районної
ради Сумської області;

52.Кобиляцька Лариса Федорівна, учитель біології та екології Чигиинського
навчально-виховного  комплексу  «Дошкільний  навчальний  заклад  –
загальноосвітня школа  І-ІІІ  ступенів  № 3» Чигиринської  районної  ради
Черкаської області;

53.Крепочина Анна Володимирівна, заступник директора з виховної роботи,
учитель  математики,  заступник  керівника  учнівського  лісництва
«Совенятко» Роменської ЗОШ І-ІІІступенів № 11 Роменської міської ради
Сумської області;

54.Литвин  Оксана  Іванівна,  учитель  біології,  керівник  гуртка  «Юні
лісівники»  учнівського  лісництва  «Совенятко»  Роменської  ЗОШ
І-ІІІ стпенів № 11 Роменської міської ради Сумської області;

55.Мельник  Дарина  Миколаївна,  керівник  гуртків  Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру;

56.Дробот  Галина  Олексіївна,  методист  відділу  екології  Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру;

57.Демченкова  Марина  Анатоліївна,  учитель  біології,  хімії  Бучанського
НВК «СЗОШ I-III ступенів ЗОШ I-III ступенів» № 4 Київської області;

58.Воробей  Володимир  Федорович,  директор  КЗ  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;

59.Зведенюк  Микола  Андрійович,  учитель  хімії,  керівник  зразкового
учнівського  лісництва  «Пліщинське»  Пліщинська  ЗОШ  Хмельницької
області;

60.Кирильчук  Анна  Олександрівна,  інженер  лісового  господарства
Державне  підприємство  «Шепетівське  лісове  господарство»
Хмельницької області;



61.Лукащук  Юрій  Олександрович,  фахівець  з  екологічної  освіти
Національного природного парку «Мале Полісся» Хмельницької області;

62.Піцур  Світлана  Михайлівна,  учитель  біології,  керівник  гуртків
Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тарасівської сільської
ради Тячівського району Закарпатської області;

63.Іванишин Петро Миколайович, начальник відділу охорони, захисту лісу
та мисливського господарства Державного підприємства «Кутське лісове
господарство» Івано-Франківської області;

64.Пліхтяк  Петро  Петрович,  лісничий  Косівського  лісництва  Державного
підприємства «Кутське лісове господарство» Івано-Франківської області;

65.Цагельнікова  Анастасія  Вікторівна,  лісничий  Яблунівського  лісництва
Державного  підприємства  «Кутське  лісове  господарство»  Івано-
Франківської області;

66.Пришляк Тетяна Іванівна, депутат Надвірнянської районної ради Івано-
Франківської області;

67.Демків  Марта  Дмитрівна,  керівник  учнівського  лісництва,  учитель
біології  Росільнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Дзвиняцької  об’єднаної
територіальної  громади  Богородчанського  району  Івано-Франківської
області;

68.Фемич  Наталя  Іванівна,  керівник  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Голопристанський
міський Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської
ради Херсонської області;

69.Дулеба  Уляна  Василівна,  методист  Тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

70.Мурська  Оксана  Петрівна,  головний  фахівець  з  екологічної  освіти
природного заповідника «Медобори» Тернопільської області;

71.Чемерський  Олег  Юрійович,  директор  Державного  підприємства
«Фастівське лісове господарство» Київської області;

72.Демчик  Оксана  Іванівна,  завідуюча  методичним  відділом  Будинку
дитячої творчості Шевченківського району м. Києва;

73.Мороз Євдокія Павлівна, методист Комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;

74.Сорочук  Світлана  Іванівна,  учитель  географії,  керівник  Оженинського
учнівського лісництва «Вікова діброва» навчально-виховного комплексу
«Оженинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  (ліцей)  –  дитячий
навчальний  заклад  (ясла-садок)»  імені  Тараса  Григоровича  Шевченка
Рівненської області, старший учитель, Заслужений вчитель України;

75.Глеба  Ярослав  Федорович,  заступник  директора  з  навчально-виховної
роботи  комунального  закладу  навчально-виховний  комплекс
Смологовицька  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дитячий  садок
Іршавської районної ради Закарпатської області;



76.Леус  Юрій  Віталійович,  завідуючий  відділом  біології  Комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

77.Полтавець  Світлана  Владиславівна,  керівник  учнівського  лісництва
«Зелена  планета»  комунального  закладу  «Компаніївське  навчально-
виховне  об’єднання»  Компаніївської  селищної  ради  Кіровоградської
області;

78.Довженко  Алла  Анатоліївна,  керівник  Богданівського  учнівського
лісництва  опорного навчального закладу  «Богданівська  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  імені  І. Г. Ткаченка  Знам’янської  районної  ради
Кіровоградської області»;

79.Манчак  Людмила  Леонідівна,  директор  Будинку  дитячої  творчості
Шевченківського району м. Києва;

80.Головко  Світлана  Анатоліївна,  методист  Будинку  дитячої  творчості
Шевченківського району м. Києва;

81.Лавриненко  Олена  Сергіївна,  учитель  біології,  керівник  гуртка
Конотопської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 10  Сумської
області;

82.Лукаш  Олена  Володимирівна,  інженер  лісових  культур  Державного
підприємства «Свеське лісове господарство» Сумської області;

83.Мароко  Олена  Петрівна,  учитель,  керівник  шкільного  лісництва
«Полісся»  Свеської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 1  Сумської
області;

84.Фінашко  Ліна  Михайлівна,  педагог-організатор,  керівник  шкільного
лісництва  Свеської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2  «ліцей»
Сумської області;

85.Пузріна Наталія Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
завідувач кафедри біології лісу та мисливствознавства НУБіП України;

86.Левченко  Наталія  Олексіївна,  керівник  гуртка  «Юні  лісівники»  філії
«Шафран»  комунального  закладу  освіти  «Обласний  еколого-
натрулаістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
обласної ради;

87.Гнітецька Зоя Костянтинівна, завідуюча відділом екології Житомирського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Житомирської обласної ради;

88.Розенко  Антон  Сергійович,  провідний  інженер  лісових  культур  ДП
«Лебединський лісгосп» Сумського ОУЛМГ;

89.Губрій  Анатолій  Владиславович,  провідний  інженер,  лісопатолог
Державного підприємства «Білоцерківське лісове господарство» Київської
області;

90.Никитенко  Галина  Володимирівна,  учитель  біології,  старший  учитель
Опорного закладу – Остерська гімназія Чернігівської області;



91.Гриб Марина Олегівна, учитель біології Опорного закладу «Зіньківська
спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1  Зіньківської  районної  ради
Полтавської області»;

92.Губрій  Олена  Володимирівна,  керівник  гуртка,  керівник  учнівського
лісництва Шкарівської ЗОШ, учитель біології Білоцерківського районного
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Білоцерківської  районної
державної адміністрації Київської області;

93.Оліфіренко Сергій Володимирович, учитель географії Холминської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Корюківського району Чернігівської області;

94.Ромась Наталія Анатоліївна, культорганізатор Будинку дитячої творчості
Шевченківського району м. Києва;

95.Котеля  Тамара  Мефодіївна,  завідуюча  організаційно-масовим  відділом
Будинку дитячої творчості  Шевченківського району м. Києва,  відмінник
освіти України;

96.Юрченко  Наталія  Олексіївна,  методист  Будинку  дитячої  творчості
Шевченківського району м. Києва;

97.Дрондіна  Катерина  Іванівна,  заступник  директора  Будинку  дитячої
творчості Шевченківського району м. Києва.


