
Андрієць Людмилі Іванівні 
 

вчителю хімії та біології Малокопанівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Голопристанської міської ради Скадовського району, 

керівнику гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу  

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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Апетрі Г.І. 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники – дендрологи»  

Куликівської гімназії Герцаївської міської ради Чернівецького району 

Чернівецької області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Бовсуновській  

Тетяні Миколаївні 
 

вчителю Гімназії імені В.П. Фількова Лугинської селищної ради 

Лугинського району Житомирської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Бугайовій  

Галині Володимирівні 
 

керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин»  

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

м. Кременчука Полтавської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Ванзар  

Оксані Миколаївні 
 

доценту кафедри ботаніки, лісового та садово-паркового 

господарства, кандидат біологічних наук 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Вороновській Марії Василівні 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу  

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді», вчителю біології 

Туринківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Жовківської міської ради Львівського району Львівської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Гавриленко Тетяні Павлівні 
 

керівнику учнівського лісництва «ЮЛІС», вчителю біології вищої 

категорії, вчитель – методисту Старосільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району  

Херсонської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Гальчинській  

Оксані Петрівні 
 

вчителю Болградського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – ліцей»  

Болградської міської ради Болградського району Одеської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Геновій  

Ганні Степанівні 
 

вчителю Болградського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – ліцей»  

Болградської міської ради Болградського району Одеської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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Голяк  

Тетяні Петрівні 
 
керівнику екологічних гуртків Центру дитячої та юнацької творчості 

Іванківської селищної ради Київської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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Горай Анастасії Анатоліївні 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники» комунального закладу «Дитячий-

екологічний центр» Кам’янської міської ради, учениця 8 класу 

комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №28» 

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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Горбачук  

Тетяні Вікторівні 
 

керівнику Воютинського учнівського лісництва Воютинського ліцею 

Торчинської селищної ради Волинської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Гречновській  

Галині Володимирівні 
 

вчителю біології та екології Опорного закладу  

«Каланчацький заклад повної загальної середньої освіти № 1» 

Каланчацької селищної ради Херсонської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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Довгань  

Надії Петрівні 
 

вчителю біології Озерненської гімназії  

Новогуйвинської об’єднаної територіальної громади  

Житомирської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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Захарченко  

Олені Валеріївні 
 

керівнику гуртка «Природа і фантазія» Центру дитячої та юнацької 

творчості Подільської міської територіальної громади  

Подільського району Одеської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Зеленській  

Вікторії Володимирівні 
 

директору, вчителю географії та біології Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради 

Сумської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Капріян  

Вікторії Олександрівні 
 

вчителю Зорянського ліцею Зорянської сільської ради  

Рівненського району Рівненської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Кардаш Наталії Григорівні 
 

керівнику агітбригади «Зелений патруль»  

Комунального позашкільного навчального закладу  

«Будинок дитячої та юнацької творчості»  

Опішнянської селищної ради Полтавської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 

 
 

Наказ № 88                від 10.12.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Керівників гуртків 
 

Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту 

Енергодарської міської ради Запорізької області 

 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Книш  

Марині Володимирівні 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники» комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної  

творчості учнівської молоді» 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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Кондратовець  

Наталії Олександрівні 
 

керівнику гуртка «Природа рідного краю» опорного закладу 

«Рокитнівський ліцей № 3» Рокитнівської селищної ради 

Сарненського району Рівненської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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Кондратович О.А. 
 

заступнику директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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Копилову О.В. 
 

вчителю географії Комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 

Вінницької міської ради» 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  

 
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 

 
 

Наказ № 88                від 10.12.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Кордиш  

Ірині Вікторівні 
 

вчителю Повчанського закладу загальної середньої  

освіти І-ІІ ступенів Лугинської селищної ради Коростенського району 

Житомирської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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КИЇВ 



Кравченко  

Лідії Миколаївні 
 

вчителю біології а хімії Головачанського комунального закладу 

загальної середньої освіти Терешківської сільської ради  

Полтавської районної ради Полтавської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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КИЇВ 



Кривулі  

Ірині Григорівні 
 

керівнику гуртка «Дендрологія з основами озеленення»  

комунальний заклад освіти «Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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КИЇВ 



Кузьмінській  

Валентині Валентинівні 
 

методисту, керівнику гуртка «Екологічний Hand Made» 

Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної  

творчості учнівської молоді 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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КИЇВ 



Курилюк  

Інні Петрівні 
 

керівнику Замшанівського учнівського лісництва,  

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня 

– дитячий садок» с. Замшани Волинської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  
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КИЇВ 



Левченко  

Катерині Михайлівні 
 

керівнику учнівського лісництва «Лісовичок» Комунального закладу 

«Вільхівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Щастинського району Луганської області» 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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КИЇВ 



Луць  

Людмилі Іванівні 
 

керівнику учнівського лісництва   Новорудської гімназії-філії 

Опорного закладу загальної середньої освіти «Троянівський ліцей» 

Маневицької селищної ради Волинської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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КИЇВ 



Любимовській Тетяні Сергіївні 
 

керівнику гуртка «Юні валеологи» Філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському 

районі на базі Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новоселівської сільської ради Полтавської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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КИЇВ 



Макаренко  

Тетяні Віталіївні 
 

керівнику гуртка «Юні знавці рослин»  

Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  

м. Миргорода Полтавської області 
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КИЇВ 



Малік  

Лілії Казимирівні 
 

вчителю біології Бродівського опорного закладу  

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Золочівського району 

Львівської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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КИЇВ 



Маловічку  

Віктору Олексійовичу 
 

вчителю біології Великобілозерської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів № 3 Запорізької області 
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КИЇВ 



Мартинюку  

Анатолію Дмитровичу 
 

вчителю біології П’ятківської гімназії  

Чуднівської територіальної громади  

Житомирської області 
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КИЇВ 



Маценко М.М. 
 

керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Сумівської філії 

Війтівського опорного закладу загальної середньої освіти 

Гайсинського району Вінницької області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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Медведюк  

Ользі Миколаївні 
 

керівнику Маневицького учнівського лісництва  

Маневицького центру дітей та юнацтва Волинської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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Мельник Д.С. 
 

 
вчителю біології Полянського опорного закладу освіти  

Клішківецької ОТГ Чернівецької області 
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КИЇВ 



Ніколаєнковій  

Ользі Віталіївні 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники» філії комунального закладу освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

«Шафран» Дніпропетровської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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КИЇВ 



Ніколенко  

Світлані Вікторівні 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу  

Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 
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Оберняк  

Ларисі Анатоліївні 
 

вчителю біології Радомишльського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 – заклад дошкільної 

освіти» імені Івана Самоплавського Житомирської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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КИЇВ 



Омельчук Г.Д. 
 

керівнику гуртка «Природа рідного краю» Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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КИЇВ 



Онищук  

Ірині Олексіївні 
 

вчителю Житомирської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 17 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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Остапчук  

Світлані Юріївні 
 

вчителю біології Левківського ліцею Глибочицької сільської ради 

Житомирського району Житомирської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  

 
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 

 
 

Наказ № 88                від 10.12.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Перетятько  

Світлані Іванівні 
 

вчителю біології Комунального закладу освіти  

«Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12» 

Павлоградської міської ради Дніпропетровської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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КИЇВ 



Петрик  

Наталії Іванівні 
 

керівнику В'язівненського учнівського лісництва  

Волинського обласного еколого-натуралістичного центру  

Волинської обласної ради 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 
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КИЇВ 



Петрик  

Наталії Олександрівні 
 

вчителю української мови та літератури Комунального закладу освіти 

«Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12» 

Павлоградської міської ради Дніпропетровської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Підлісній  

Надії Анатоліївні 
 

керівнику гуртка – методисту Комунального закладу «Бородянський 

Центр дитячої та юнацької творчості» Бородянської селищної ради 

Київської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Пліг  

Тетяні Володимирівні 
 

вчителю біології закладу освіти «Новопідгороднянська гімназія» 

Межівської селищної ради Дніпропетровської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  

 
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 

 
 

Наказ № 88                від 10.12.2021 р. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 
 

КИЇВ 



Полтавець Світлані Владиславівні 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники» комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» на базі комунального закладу «Компаніївське 

навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Потапчуку  

Валерію Дмитровичу 
 

керівнику гуртка «Екологічне краєзнавство»  

Волинського обласного еколого-натуралістичного центру  

Волинської обласної ради 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Романишин Ларисі Мирославівні 
 

керівнику гуртка «Юні екологи», вчителю хімії Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» при 

Сколівському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2  

ім. Стефанії Вітрук Стрийського району Львівської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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КИЇВ 



Симон Т.О. 
 

 

вчителю біології Ружинської гімназії  

Ружинської селищної ради  

Житомирської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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КИЇВ 



Скворцовій Олені 
 

вчителю загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1  

Жмеринської міської ОТГ Вінницької області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  

 
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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КИЇВ 



Стебко Олені Іванівні 
 

педагог-організатору Роменської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради  

Сумської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  

 
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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КИЇВ 



Стукал  

Ніні Іванівні 
 

керівнику Дорогинського учнівського лісництва  

Центру творчості дітей та юнацтва Київської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  

 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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КИЇВ 



Тараненко Ользі Леонідівні 
 

вчителю географії Голопристанської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів 

філологічного та природничо-математичного циклів 

Голопристанської міської ради Херсонської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  

 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  
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КИЇВ 



Тишкевич  

Володимиру Терентійовичу 
 

керівнику гуртка «Юні лісівники» комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва «Сузір’я» 

Вербківської сільської ради Дніпропетровської області 

 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  

 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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КИЇВ 



Тодерян О.В. 
 

керівнику гуртка «Foresta» Куликівської гімназії  

Герцаївської міської ради Чернівецького району  

Чернівецької області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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професор         В.В. Вербицький 
 
 

 

КИЇВ 



Федоровій Світлані Анатоліївні 
 

керівнику Цуманського учнівського лісництва,  

Цуманського ліцей Цуманської селищної ради  

Волинської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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КИЇВ 



Фемич Наталії Іванівні 
 

керівнику учнівського лісництва «Дубок» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Голопристанський міський 

Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської ради 

Херсонської області 

 
за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
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КИЇВ 



Хом’яку  

Івану Владиславовичу 
 

доценту кафедри екології та географії  

Житомирського державного університету імені І. Франка 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  

«Ліси для нащадків» 
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доктор педагогічних наук,   

професор         В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Янушевич І.І. 
 

керівнику гуртка «Юні охоронці природи»  

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з 

поглибленим вивченням іноземних мов  

Білоцерківської міської ради Київської області 
 

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій 

вирощування лісових культур та втіленню своїх знань  

на практиці під час  
 

Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді  
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КИЇВ 


