
Колодяжну Єлизавету 

ученицю 10 класу Капітанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

за ІІІ 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



Андрухіну Світлану

ученицю 10 класу Капітанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області

за ІІІ 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 «Дивосвіт» 

центру дитячої та юнацької творчості «Зоріт» 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

за ІІІ 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 охоронці природи» 

Світловодської станції юних натуралістів виконавчого комітету
Світловодської міської ради Кіровоградської області

за ІІІ 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 «Природа рідного краю» 

Світловодської станції юних натуралістів виконавчого комітету
Світловодської міської ради Кіровоградської області

за ІІІ 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 «Біологія людини» 

Світловодської станції юних натуралістів виконавчого комітету
Світловодської міської ради Кіровоградської області

за ІІІ 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



Анісову Аліну

ученицю 10 класу КЗ «НСЗОШ» №5 
Нікопольської міської ради Дніпропетровської області

за ІІІ 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



Треніну Дар`ю

вихованку гуртка «Юні аматори зеленої архітектури» КЗ«ДЕЦ»
Кам’янської міської ради Дніпропетровської області

за ІІІ 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



Шевченко Ганну

вихованку гуртка «Юні аматори зеленої архітектури» КЗ«ДЕЦ»
Кам’янської міської ради Дніпропетровської області

за ІІІ 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



Малай Олега

вихованця гуртка «Учнівське лісництво» Дегтярівського НВК 
Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області

за ІІІ 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



Матейчук Степана

вихованця гуртка «Юні бджолярі» Сторожинецького РЦЕНТУМ 
на базі Банилів-Підгірнівської гімназії Чернівецької області

за ІІІ 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 

Путильської гімназії Чернівецької області

за ІІІ 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



Кирчу Ірину

ученицю 7 класу Йорданештської ЗОШ №2 І-ІІ ступенів 
Глибоцького району Чернівецької області

за ІІІ 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 8 класу 

Горбівецької ЗОШ І-ІІ ступенів Глибоцького району 
Чернівецької області

за ІІІ 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



Стогнієнко Альону

вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 
Єрківського комунального позашкільного закладу

 «Будинок дитячої та юнацької творчості» Черкаської області

за ІІІ 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



Вітренко Анастасію

вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 
Єрківського комунального позашкільного закладу 

«Будинок дитячої та юнацької творчості» Черкаської області

за ІІІ 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



Шпільку Вікторію

вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 
Єрківського комунального позашкільного закладу 

«Будинок дитячої та юнацької творчості» Черкаської області

за ІІІ 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 «Моніторинг» 

Обухівського міського ЦТДЮМ «Романтик» 
Київської області

за ІІІ 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» 

Пнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради 
Івано-Франківської  області

за ІІІ 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

Скорину Галину Богданівну

вчителя біології ОЗНЗ «Красненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» 
Буського району Львівської області

за ІІІ 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

Палюгу Людмилу Василівну

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

за ІІІ 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



Вороновську Марію Василівну

вчителя біології Туринківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Жовківського району Львівської області

за ІІІ 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



Шишку Ірину Миколаївну

вчителя біології ОЗ «Бродівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» 
Львівської області

за ІІІ 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 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» села Мізяків 
Калинівського району Вінницької області

за ІІІ 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 

Соколівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Крижопільського районну Вінницької області

за ІІІ 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



Учнів 7-8 класів 

Зведенівської СЗШ І-ІІІ ступенів 
Шаргородського району Вінницької області

за ІІІ 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 7 класу 

Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 
Голопристанської міської ради Херсонської області

за ІІІ 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



Пласкальну Єлизавету

ученицю 10–Г класу Херсонської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим вивченням предметів
природничо-математичного циклу та англійської мови 

Херсонської міської ради

за ІІІ 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 

Кожухівського шкільного лісництва 
Коростенського району Житомирської області

за ІІІ 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



Вихованців 

Березівського шкільного лісництва «Екоманія» 
Житомирського району Житомирської області

за ІІІ 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



Вихованців 

Коптівщинського шкільного лісництва 
Овруцької міської ради Житомирської області

за ІІІ 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



Вихованців 

Бовсунівського шкільного лісництва 
Лугинського району Житомирської області

за ІІІ 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



Вихованців 

Харитонівського шкільного лісництва 
Коростишівського району Житомирської області

за ІІІ 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



Скрипник Ксенію

вихованку гуртка «Юні друзі природи» 
КЗ «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради

Запорізької області

за ІІІ 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



Вихованців 3-Б класу 

Каракуртської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Болградського районної ради Одеської області

за ІІІ 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



Учнів 11 класу 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 
м. Слов’янськ Донецької області

за ІІІ 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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Лех Вікторію

члена учнівського лісництва “Паросток”, 
ученицю 10 класу Костянтинівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Сарненської районної ради Рівненської області

Керівник: Кореченко Лідія Юхимівна, вчитель біології та хімії

за ІІІ 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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Самойлюк Анастасію

ученицю 6 класу Тинненської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Немовицької сільської ради Сарненського району 

Рівненської області 

Керівник: Коток Оксана Володимирівна, вчитель початкових класів

за ІІІ 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 

Суховільського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів–дошкільний навчальний заклад»

Володимирецької районної ради Рівненської області

за ІІІ 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 

Навчально-виховного комплексу
«Кутянківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–дитячий садок»

Острозької районної ради Рівненської області

за ІІІ 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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