
Вихованців гуртка «Лікарські рослини» 

Онуфріївського районного центру дитячої та юнацької творчості
Кіровоградської області

за ІІ 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



Учнівські колективи 

8, 9 класів комунального закладу «Ліцей «Надія»(корпус 2)
Світловодської районної ради Кіровоградської області

за ІІ 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



Литвин Тетяну

ученицю 10 класу КЗ «Горянівський НВК» 
Дніпровської районної ради Дніпропетровської області

за ІІ 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



Данилову Карину

вихованку гуртка «Юні Лісівники» 
Кочерезького НВК Дніпропетровської області

за ІІ 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



Марченко Поліну

вихованку гуртка «Юні лісівники–дендрологи» 
Биринського НВК Новгород-Сіверського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Чернігівської області

за ІІ 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 

6–А класу Молодійської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Глибоцького району Чернівецької області

за ІІ 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 секції «Зоологія» 

ОЗБШ та гуртка «Юні лісівники-дендрологи» 
Чернівецького ОЦЕНТУМ на базі Горошовецького ЗЗСО 

Юрковецької ОТГ Чернівецької області

за ІІ 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 

1-Б класу спеціалізованої школи №23
м. Чернівці

за ІІ 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



Носаль Дашу

вихованку гуртка «Природа рідного краю» 
КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми

Черкаської обласної ради»

за ІІ 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



Сару Поліну

вихованку гуртка «Природа рідного краю» 
КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми

Черкаської обласної ради»

за ІІ 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 

Смілянського учнівського лісництва 
Черкаської області

за ІІ 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



Болібруху Антона

учня 9 класу Розкопанецької ЗОШ І-ІІ ступенів 
Богуславського району Київської області

за ІІ 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 натуралістичного гуртка 

 «Кагарлицький районний центр дитячої та юнацької творчості» 
Київської області

за ІІ 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 «Лісовий воркшоп» 

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
Розкішнянський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–медичний

ліцей» Ставищенської районної ради Київської області

за ІІ 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 «Граматика ефективного спілкування» 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Полтавської області

за ІІ 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

екологічного клубу «Комек» та пошукового загону «Сьорчинг» 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

за ІІ 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 квітникарі» 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Полтавської області

за ІІ 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



Плющ Анастасію

ученицю 8 класу Дзвиняцького ліцею 
Богородчанського району 

Івано-Франківської області

за ІІ 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



Карабінович Діану

ученицю 8 класу Дзвиняцького ліцею 
Богородчанського району Івано-Франківської області

за ІІ 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 «Учнівське лісництво» 

Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру 
Івано-Франківської області

за ІІ 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 

Новоміської СЗШ І-ІІІ ступенів Новоміської ОТГ 
Старосамбірського району Львівської області

за ІІ 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



Лукашенко Павлину

ученицю 11 класу КЗ «Сербинівський НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–дошкільний навчальний заклад»

Жмеринського районну Вінницької області

за ІІ 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



Черниш Єлизавету

ученицю 9 класу ЗЗСО І-ІІ ступенів №5 
м. Херсон 

за ІІ 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 «Юліс»

Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району
Херсонської області

за ІІ 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 
шкільного лісництва «Паросток» 

Баранівської гімназії Житомирської області

за ІІ 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



Артемчук Дарину

ученицю 11 класу Видиборського ліцею інформаційних технологій
Черняхівського району Житомирської області

за ІІ 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



Нижинець Ангеліну

ученицю 10 класу Мелітопольського ліцею №19 
КЗ «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради

Запорізької області

за ІІ 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 «Лісовичок» 

Центру дитячої та юнацької творчості 
м. Подільськ Одеської області

за ІІ 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 фермери» 

Міської станції юних натуралістів 
м. Миколаїв

за ІІ 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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Вихованців гуртка «Юні лісівники» 

Красноградського РЦДЮТ 
Харківської області

за ІІ 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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Учнів 11 класу 

ЗОШ І-ІІІ ст. №7 м. Бахмут 
Донецької області

за ІІ 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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Власик Ірину

члена учнівського лісництва «Сосновий бір»
ученицю 9 класу Клесівської ЗОШ І-ІІ ст. Клесівської селищної ради

Сарненського району Рівненської області

за ІІ 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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Костючек Ольгу

ученицю 11 класу Висоцької ЗОШ І-ІІІ ст. Висоцької сільської ради
Дубровицького району Рівненської області 

Керівник: Ганько Наталія Володимирівна

за ІІ місце

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