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

НАКАЗ
м. Київ

«16» березня 2018 р. № 33

Про підсумки проведення в рамках
Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Відтворимо ліси разом»
тематичної виставки «Лісовідтворення.
Пошуки молоді»

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  2018р.  проведена  Всеукраїнська науково-
практична  конференція  «Відтворимо ліси  разом»  в  рамках  якої  організована
тематична виставка «Лісовідтворення. Пошуки молоді».

На  виставці  експонувалися  досягнення  роботи  учнівських  лісництв
позашкільних  і  загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  установ  лісового
господарства України.

За результатами роботи тематичної виставки «Лісовідтворення. Пошуки
молоді»

НАКАЗУЮ:

Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  учасникам
тематичної виставки «Лісовідтворення. Пошуки молоді».

(Додаток на 2 аркушах)

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток до наказу НЕНЦ про
надання подяк учасникам
тематичної виставки 
«Лісовідтворення. Пошуки
молоді», проведеної в рамках
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Відтворимо ліси разом»
№ 33 від 16.03.18 р.

1. Ємільчинському шкільному лісництву Житомирської області;
2. Шкільному  лісництву  «Дубок»  КЗ  «Новоайдарська  обласна

загальноосвітня  санаторна  школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів»  Луганської
області;

3. Учнівському  лісництву  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2
Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області;

4. Учнівському  лісництву  «Паростки»  Комунального  закладу
Поповогребельська  середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
Чечельницького району Вінницької області»;

5. Учнівському  лісництву  «Дубочок»  закладу  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ ступенів № 123 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

6. Учнівському  лісництву  Комунального  закладу «Могилівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Царичанського  району
Дніпропетровської області;

7. Комунальному закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради;

8. Учнівському лісництву «Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №11 Роменської міської ради Сумської області; 

9. Пилиповицькому учнівському лісництву Бородянського району Київської
області;

10.Учнівському  лісництву  «Діброва»  Вовковиївської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Демидівського району Рівненської області;

11.Учнівському лісництву «Вікова діброва» навчально-виховного комплексу
«Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний
навчальний заклад (ясла садок)» Острозького району Рівненської області;

12.Районному об’єднанню учнівських лісництв «Лісовичок» Лебединського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Сумської області;

13.Учнівському  лісництву  «Яблунівське»  Яблунівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-Франківської області;

14.Учнівському  лісництву  «Пістинське»  Пістинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-Франківської області;



15.Учнівському  лісництву  «Розсільнянське»  Розсільнянської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рожнятівського  району  Івано-
Франківської області;

16.Учнівському лісництву «Зелена  планета»  Кіровоградського ОЦЕНТУМ
КЗ «Компаніївське НВО»;

17.Богданівському  учнівському  лісництву  Богданівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 1  ім.  І. Г. Ткаченка  Знамянської  районної  ради
Кіровоградської області;

18.Комунальному  закладу Львівської обласної ради  «Львівський  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

19.Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради.


