
Галицькій Таїсії Миколаївні

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

Кіровоградської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Полтавець Світлані Владиславівні

Керівнику 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 роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Воробей Т. І.

Керівнику гуртка «Юні лісівники-дендрологи» 
КЗ «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 роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Деркач Т. В.

Керівнику гуртка «Лікарські рослини» 
Онуфріївського районного центру дитячої та юнацької творчості

Кіровоградської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Набивач І.А.

Вчителю біології 
Комунального закладу «Ліцей «Надія» (корпус 2) 

Світловодської районної ради Кіровоградської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Скирда Г. М.

Вчителю біології 
Капітанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Палагіні Г. Г.

Керівнику гуртка юні квітникарі «Дивосвіт» 
Центру дитячої та юнацької творчості «Зоріт» 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Федан Л. П., Хитрук О. О.
Проскурняк С. В.

Керівникам гуртків «Юні охоронці природи», 
«Природа рідного краю», «Біологія людини» 

Світловодської станції юних натуралістів виконавчого комітету
Світловодської міської ради Кіровоградської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Крикушенко Марії Володимирівні

Керівнику гуртка «Юні лісівники» 
КПНЗ «Станція юних натуралістів» 

м. Павлограда Дніпропетровської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Книш Марині Володимирівні

Керівнику гуртка «Юні лісівники» 
КЗЦЕНТУМ Дніпровської районної ради

Дніпропетровської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Тишкевич В. Т.

Керівнику гуртка «Юні лісівники» 
Кочерезького НВК Дніпропетровської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Кокнаєву С. О.

Керівнику гуртка 
Нікопольського міського еколого-натуралістичного центру 

Дніпропетровської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Деміх Надії Олександрівні

керівнику гуртка КЗ «ДЕЦ» 
Кам’янської міської ради 
Дніпропетровської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Андрушко Наталії Іванівні

Керівнику гуртка «Учнівське лісництво» 
Дегтярівського НВК Новгород-Сіверської районної ради 

Чернігівської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Биховець Наталії Василівні

Керівнику гуртка «Юні лісівники–дендрологи» 
Биринського НВК 

Новгород-Сіверського Будинку дитячої та юнацької творчості
Чернігівської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Панченко Світлані Миколаївні

Керівнику ланки «Юні лісівники», 
вчителю біології Браницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
Бобровицької міської ради Чернігівської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Кузьмінській Валентині Василівні

Керівнику гуртка «Юні господарочки» 
Гімназії №5   м. Чернівці

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Мудрей С. С.

Вчителю фізкультури 
Репужинецького НВК Заставнівського району 

Чернівецької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Копчук О. П.

Вчителю біології 
Репужинецького НВК Заставнівського району 

Чернівецької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Мельнику Д. С.

Вчителю екології 
Полянського НВК Клішковецької ОТГ 

Чернівецької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Шатько О. Г.

Вчителю української мови та літератури 
Молодійської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Глибоцького району Чернівецької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Хлус Л. М.

кандидату біологічних наук, доценту, методисту 
КЗ ЧОЦЕНТУМ Чернівецької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Фуштею Іллі Дмитровичу

Директору Горошовецького ЗЗСО 
Юрковецької ОТГ Чернівецької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Солтисік Н. А.

Вчителю початкових класів 
спеціалізованої школи №23 

м. Чернівці

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Паламар Н. М.

Вчителю початкових класів 
спеціалізованої школи №23 

м. Чернівці

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Кривко А. І.

Керівнику гуртка «Юні бджолярі» 
Банилів-Підгірнівської гімназії 

Сторожинецького району 
Чернівецької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Кравченко М. С.

Керівнику гуртка 
Путильської гімназії 
Чернівецької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Кирчі О. Г.

Вчителю румунської мови 
Йорданештської ЗОШ №2 І-ІІ ступенів 

Глибоцького району Чернівецької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Тарнавській Н. Л.

Вчителю біології 
Горбівецької ЗОШ І-ІІ ступенів 

Глибоцького району Чернівецької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Мінченко Надії Володимирівні

Керівнику 
Смілянського шкільного лісництва 

Черкаської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Баданюк Валентині Миколаївні

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

Черкаської обласної ради»

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Яшкові Лесі Олегівні

Керівнику гуртка «Мистецтво нашого народу» 
Єрківського комунального позашкільного закладу 

«Будинок дитячої та юнацької творчості» 
Черкаської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Іванченко Н. В.

Вчителю біології 
Розкопанецької ЗОШ І-ІІ ступенів 

Богуславського району Київської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Перепаді Наталії Олексіївні

Керівнику шкільного лісництва 
Комарівського НВО 

Київської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Романенко Валентині Григорівні

Керівнику натуралістичного гуртка 
«Кагарлицький районний центр дитячої та юнацької творчості»

Київської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Машуренко Ірині Валеріївні

Науковому керівнику 
Обухівського міського ЦТДЮМ «Романтик» 

Київської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Стукал Ніні Іванівні

Керівнику гуртка «Дорогинське учнівське лісництво» 
Фастівського районного еколого-етнографічного центру 

Київської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Марченко Галині Дмитрівні

Педагогу 
Іванківського ЦДЮТ 

Київської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Руднєві Оксані Василівні

Керівнику 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 роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Йосипенко Ользі Миколаївні

Вчителю біології 
Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Полтавського району Полтавської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Рогові Тетяні Андріївні

Керівнику гуртка «Граматика ефективного спілкування» 
Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Полтавської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Балабась Інні Вікторівні

Вчителю біології, 
керівнику клубу «Комек» ЗОШ ІІІІ ступенів №2 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Возняку Віталію Євстафійовичу

Вчителю географії, 
керівнику гуртка «Зелений патруль» ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Олешко Людмилі Миколаївні

Керівнику гуртка «Юні квітникарі» 
Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Полтавської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Макаренко Тетяні Віталіївні

Керівнику гуртка «Юні знавці рослин» 
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

м. Миргород Полтавської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Демиденко Тетяні Геннадіївні

Керівнику загону «Еколюди» 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Шиян Галині Григорівні

Керівнику гуртка «Аматори рослинництва» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції 

Івано-Франківської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Васильчишин Богдані Богданівні

Керівнику гуртка «Юні екологи»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції 

Івано-Франківської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Вірсті Андрію Михайловичу

Керівнику гуртка «Учнівське лісництво» 
Пнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Надвірнянського району 

Івано-Франківської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Ясько Галині Миколаївні

Керівнику гуртка «Учнівське лісництво» 
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру 

Івано-Франківської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Юрчук Тетяні Володимирівні

Вчителю біології 
Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – гімназії 

Калинівського району Вінницької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Новіковій Марії Василівні

Вчителю біології 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів–дитячий садок» 

с. Мізяків Калинівського району Вінницької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



М`ястківскій Оксані Анатоліївні

Вчителю біології 
Соколівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Крижопільського району Вінницької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Полякову О. М.

Вчителю біології 
КЗ «Сербинівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад»
 Жмеринського району Вінницької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Собчук Ганні Миколаївні

Вчителю біології 
Зведенівської СЗШ І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Ніколенко Світлані Вікторівні

Керівнику учнівського лісництва «Паросток» 
КЗ Сумської міської ради Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Зеленській Вікторії Володимирівні

Керівнику проекту, 
вчителю біології Роменської ЗОШ 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 акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Стебко Олені Іванівні

Керівнику гуртка «Юні лісівники»
Роменської ЗОШІ-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 акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Андрієць Людмилі Іванівні

Керівнику гуртка «Юні лісівники» 
КЗ «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 акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Фемич Наталії Іванівні

Керівнику учнівського лісництва «Дубок» 
КПНЗ «Голопристанський міський центр дитячої та юнацької творчості»

Херсонської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Беленчук С. І.

Заступнику директора з виховної роботи 
Голопристанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 

Херсонської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Козуб Н. М.

Керівнику проекту 
Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості 

Херсонської міської ради

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Гавриленко Тетяні Павлівні

Вчителю біології, керівнику учнівського лісництва 
Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великоолександрівського району Херсонської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Ісай Олені Олексіївні

Вчителю біології, методисту 
Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №30 

з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
та англійської мови Херсонської міської ради

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Остапчук С. Ю.

Керівнику 
Левківського шкільного лісництва 

Житомирського району Житомирської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Менській М. О.

Керівнику шкільного лісництва «Паросток» 
Баранівської гімназії 
Житомирської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Ільчук М. Н.

Керівнику шкільного лісництва «Паросток» 
Баранівської гімназії 
Житомирської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Камінчук І. В.

Керівнику проекту
Видиборського ліцею інформаційних технологій 

Черняхівського району Житомирської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Башинському В. Л.

Керівнику Кожухівського шкільного лісництва 
Коростенського району Житомирської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Григорчук І. О.

Керівнику 
Березівського шкільного лісництва «Екоманія» 
Житомирського району Житомирської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»

Наказ № 88                                                                                   від 27.12.2019 р.

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

Київ-2020



Бежевець О.

Керівнику 
Коптівщинського шкільного лісництва 

Овруцької міської ради Житомирської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Бовсунівській Г. С.

Керівнику 
Бовсунівського шкільного лісництва 

Лугинського району Житомирської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Джеліловій Заремі Рустемівні

Керівнику гуртка «Юні друзі природи» 
КЗ «Центр позашкільної освіти» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Подорожньому Сергію Миколайовичу

Науковому керівнику проекту «Лікарські рослини»
КЗ «Центр позашкільної освіти» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Керівнику учнівського лісництва, 
вчителю біології Вільхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Станично-Луганського району Луганської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Івановій Зінаїді Семенівні

Вчителю початкових класів 
Каракуртської ЗОШІ-ІІІ ступенів 

Болградської районної ради Одеської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Захарченко Олені Валеріївні

Керівнику гуртка «Лісовичок» 
Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Подільськ Одеської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Керівнику проекту 
Дмитрівського НВК ім. С. С. Курогло 

Болградської районної ради Одеської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Київ-2020



Крептюк Ірині Анатоліївні

Керівнику гуртка «Юні фермери» 
Міської станції юних натуралістів 

м. Миколаїв

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Керівнику гуртка «Лікарські рослини» 
Первомайської міської станції юних натуралістів 

Миколаївської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»
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професор Вербицький В. В.
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Бурлаєнко Оксані Григорівні

Керівнику гуртка «Юні лісівники» 
Красноградського РЦДЮТ 

Харківської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Вчителю біології, керівнику гуртка «Юні лісівники» 
КЗ «Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Мереф`янської міської ради Харківської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»
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професор Вербицький В. В.
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Кореченко Лідії Юхимівні

Вчителю біології та хімії 
Костянтинівської ЗОШІ-ІІ ст. 

Сарненської районної ради Рівненської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

«Ліси для нащадків»
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професор Вербицький В. В.
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Коток Оксані Володимирівні

Вчителю початкових класів
Тинненської ЗОШІ-ІІІ ст. Немовицької сільської ради 

Сарненського району Рівненської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Вчителю технологій 
Вовковиївської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Демидівської районної ради Рівненської області

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 

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

Висоцька ЗОШ І-ІІІ ст. 
Висоцької сільської ради Рівненської області.

за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій вирощування 
лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час акції 
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