
Лисогор Ольгу

вихованку гуртка «Юні екологи» 
Гайворонського районного центру дитячої та юнацької творчості

Кіровоградської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців учнівського лісництва «Зелена планета»

Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

при комунальному закладі «Компаніївське навчально-виховне
об’єднання Компаніївської селищної ради

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців гуртка «Юні лісівники-дендрологи» 

Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» 

при Підлісненській філії комунального закладу 
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №2» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Чернієнко Єлизавету

вихованку гуртка «Юні екологи»
Гайворонського районного центру дитячої та юнацької творчості

Кіровоградської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців гуртка «Юні лісівники»

КПНЗ «Станція юних натуралістів» 
м. Павлограда Дніпропетровської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців ланки «Юні лісівники»

Браницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Бобровицької міської ради

Чернігівської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Венгер Яну

ученицю 10 класу Полянського НВК 
Клішовецької ОТГ Чернівецької області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Микичук Ольгу

ученицю 10 класу гімназії №5 м. Чернівці

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Куцик Віталіну

ученицю 5 класу Репужинецького НВК 
Заставнівського району Чернівецької області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Колектив учнів 11 класу 

Комарівського НВО Макарівського району 
Київської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців 

Ніжиловецького шкільного лісництва 
Макарівського району Київської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Педченка Антона

вихованця «Дорогинське учнівське лісництво» 
Фастівського районного еколого-етнографічного центру 

Київської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості 
Київської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Колектив шкільного лісництва 

Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Полтавського району 
Полтавської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Колектив екологічного загону «Еколюди» 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради 
Полтавської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців гуртка «Юні знавці рослин» 

Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
м. Миргород Полтавської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців гуртка «Юні екологи»

Міської дитячої екологічної станції 
Івано-Франківської  області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців гуртків «Аматори рослинництва», 
«Юні екологи»

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції 
Івано-Франківської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Смик Ольгу

ученицю 9 класу ОЗНЗ «Красненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1»
Буського району Львівської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Пронишин Софію

ученицю 9 класу ОЗНЗ «Красненська ЗОШ І-ІІІ ступенів№1» 
Буського району Львівської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців гуртка «Юні лісівники» 

КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» 
при ОЗ «Бродівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

Львівської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців гуртка «Юні лісівники» 

ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» при Туринківській ЗОШ І-ІІІ ступенів
Жовківського району Львівської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Колектив учнів шкільного лісництва

Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
–Гімназія Калинівської міської ради 

Вінницької області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців учнівського лісництва «Паросток» 

КЗ, Сумської міської ради Сумський міський центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців учнівського лісництва «Совенятко» 

Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 
Роменської міської ради Сумської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Ілляшенко Кирила

вихованця гуртка учнівського лісництва «Паросток» 
КЗ, Сумської міської ради Сумський міський центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців гуртка «Юні лісівники» 

Малокопанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

Херсонської обласної ради

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців учнівського лісництва «Дубок» 

КПНЗ «Голопристанський міський Центр дитячої 
та юнацької творчості» Херсонської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Осіпчук Вікторію

ученицю 11 класу Баранівської гімназії, 
вихованку шкільного лісництва «Паросток» 

Житомирської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Кучинську Катерину

ученицю 11 класу Левківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Житомирського району Житомирської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вихованців 

Левківського шкільного лісництва 
ДП «Житомирський лісгосп» Житомирського району 

Житомирської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»
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Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук, 
професор Вербицький В. В.

Київ-2020



Вихованців учнівського лісництва 

Вільхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Станично-Луганського району Луганської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Ташогло Івана

учня 11 класу Дмитрівського НВК ім. С. С. Курогло 
Болградської районної ради Одеської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.
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професор Вербицький В. В.

Київ-2020



Вихованців гуртка «Лікарські рослини» 

Первомайської міської станції юних натуралістів 
Миколаївської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»
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доктор педагогічних наук, 
професор Вербицький В. В.

Київ-2020



Вихованців гуртка «Юні лісівники» 

КЗ «Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Мереф`янської міської ради Харківської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»
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Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук, 
професор Вербицький В. В.

Київ-2020



Клименка Дмитра

вихованця гуртка «Юні лісівники» 
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»
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Учнівське лісництво «Лісовички» 

Благодатненської ЗОШ І-ІІ ст. 
Волноваського р-ну Донецької області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»
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Київ-2020



Дудяк Дарину

ученицю 10 класу Вовковиївської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Демидівської районної ради Рівненської області

Керівник: Чандик Людмила Іванівна, вчитель технологій

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Навчально-виховного комплексу
«Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ліцей) 

– дошкільний навчальний заклад ім. Т.Г. Шевченка» 
Острозької районної ради Рівненської області

за І місце

у відтворенні лісових ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір лікарської сировини
під час проведення Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді 

«Ліси для нащадків»
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