
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«15» березня 2019 р. № 23

Про видачу сертифікатів учасникам
Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Відтворимо ліси разом»

Міністерство  освіти  і  науки  України,  Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  із  Національним
університетом біоресурсів і природокористування України, Навчально-науковим
інститутом  лісового  і  садово-паркового  господарства  Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України  за  підтримки
Державного  агентства  лісових  ресурсів  України  та  Товариства  лісівників
України 14-15 березня 2019 року в м. Києві до Міжнародного дня лісу провели
Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Відтворимо ліси разом». Тема
конференції: «Науковий пошук молоді у лісовідновленні та лісозбереженні».

Мета заходу – привернення уваги державних та громадських організацій
до  проблем  збереження  біологічного  різноманіття  лісових  екосистем,
відтворення  та  розширення  площі  високопродуктивних  стійких  насаджень;
підвищення фахового рівня керівників учнівських лісництв, а також сприяння
співпраці  навчальних  закладів,  органів  державної  влади,  громадських
організацій у поліпшенні ефективності роботи учнівських лісництв.

За  результатами роботи  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції
«Відтворимо ліси разом» 

НАКАЗУЮ:

1. Видати  сертифікат  учасника  Всеукраїнської  науково-практичної
конференції «Відтворимо ліси разом» відповідно до списку (додаток 1 на
6 аркушах).

2. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

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



Додаток 1 до наказу НЕНЦ
№ 23 від 15.03.2019 р. 

1. Самойлова  Алла  В'ячеславівна,  завідуюча  відділом  екології  та
природоохоронної  роботи  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

2. Лопуга  Любов Василівна,  вчитель  фізики,  математики та  інформатики,
спеціаліст  вищої  категорії,  звання  «старший  вчитель»  Комарівського
навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дитячий садок» Київської області.

3. Тишковець  Маря  Михайлівна,  прес-секретар  Державного  підприємства
«Корюківське лісове господарство» Чернігівської області.

4. Ковальчук  Алла  Андріївна,  педагог  –  організатор  Ніжиловицького
навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дитячий садок» Київської області.

5. Сорочук Світлана Іванівна, керівник Оженинського учнівського лісництва
«Вікова діброва» вчитель географії, старший вчитель, заслужений вчитель
України  Навчально-виховного  комплексу  «Оженинська  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  (ліцей)  –  дошкільний  навчальний  заклад»
ім. Т. Г. Шевченка.

6. Дзюбенко Катерина Олександрівна, методист ІІ категорії Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України м. Києва.

7. Никитенко  Галина  Володимирвіна,  вчитель  біології  вищої  категорії,
звання  «Вчитель-методист»  Опорного  закладу  –  Остерська  гімназія
Чернігівської області.

8. Баданюк Валентина Миколаївна, заступник з навчально-виховної роботи
Комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

9. Мороз Євдокія Павлівна, методист Комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради.

10.Чичул  Ангеліна  Станіславівна,  викладач  Лубенського  лісотехнічного
коледжу Полтавської області.

11.Царук Наталія Миколаївна, вчитель біології, науковий керівник шкільного
лісництва  «Сосновий  бір»,  Клесівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської
області.

12.Кобиляцька  Лариса  Федорівна,  керівник  гуртка  Комунального  закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради».



13.Гнітецька Зоя Костянтинівна, завідуюча відділом екології Комунального
закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр»
Житомирської обласної ради.

14.Стукал  Ніна  Іванівна,  директор  Дорогинського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів,  керівник  Дорогинського  учнівського
лісництва  Фастівського  районного  еколого-етнографічного  центру
Київської області.

15.Чемерський  Олег  Юрійович,  директор  Державного  підприємства
«Фастівське лісове господарство» Київської області.

16.Шалабай  Наталія  Олександрівна,  керівник  гуртка,  вчитель  географії  та
екології  вищої  категорії  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області.

17.Маценко  Марта  Михайлівна,  заступник  директора  з  виховної  роботи,
педагог-наставник  учнівського  лісництва  «Юні  друзі  лісу»  Сумівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бершадського району Вінницької
області.

18.Наконечна Галина Вікторівна, вчитель біології, керівник гуртка Чрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької
області, Донецький обласний еколого-натуралістичний центр.

19.Бага Микола Іванович, викладач спецдисциплін  Державного професійно-
технічного  навчального  закладу  «Сновське  вище  професійне  училище
лісового господарства» Чернігівської області.

20.Кротенко  Олена  Михайлівна,  методист  Комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді».

21.Горбач  Тетяна  Анатоліївна,  вчитель  біології,  хімії  та  екології
Лісовосорочиської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чернігівської
області.

22.Двораківська  Наталія  Анатоліївна,  директор  Бородянського  районного
центру дитячої та юнацької творчості Київської області.

23.Підлісна  Надія  Анатоліївна,  керівник  учнівського  лісництва
Бородянського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської
області.

24.Крепочина Анна Володимирівна, заступник директора з виховної роботи,
заступник  керівника  учнівського  лісництва  «Совенятко»  Роменської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області.

25.Стебко  Олена  Іванівна,  педагог-організатор,  керівник  гуртка  «Юні
лісівники»  Роменської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 11
Сумської області.

26.Грамушняк  Сергій  Олександрович,  головний  лісничий  Державного
підприємства «Клавдієвський лісгосп» Київської області.



27.Підлісний  Олександр  Володимирович,  провідний  інженер  Державного
підприємства «Клавдієвський лісгосп» Київської області.

28.Пугачова  Ірина  Ярославівна,  завідувач відділу  сільського  господарства
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

29.Козлов Микола Іванович, спеціаліст по обслуговуванню туризму, керівник
шкільного  лісництва  Національного  природничого  парку
«Нижньоворсклянський» Полтавської області.

30.Полтавець  Світлана  Владиславівна,  керівник  учнівського  лісництва
«Зелена  планета»  Комунального  закладу  «Компаніївське  навчально-
виховне  об’єднання»  Компаніївської  селищної  ради  Кіровоградської
області.

31.Тисяк  Галина  Миколаївна,  вчитель  біології,  керівник  учнівського
лісництва  Шевченківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Долинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

32.Кот Юлія Михайлівна, інженер лісових культур Державного підприємства
«Київська лісова науково-дослідна станція» м. Києва.

33.Солоха  Катерина  Анатоліївна,  вчитель  біології,  керівник  шкільного
лісництва  Закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  № 2
Тростянецької міської ради Сумської області.

34.Руднєва  Оксана  Василівна,  педагог-організатор,  керівник  учнівського
лісництва  «Розкішнянське»,  що  діє  при  Ставищенському  лісництві
Державного підприємства «Білоцерківський лісгосп» Київської області.

35.Пуденко  Оксана  Ростиславівна,  вчитель  біології,  керівник  учнівського
лісництва Полтавського обласного наукового ліцею – інтернату ім. Антона
Семеновича Макаренка Полтавської обласної державної адміністрації.

36.Бойко  Євгенія  Олексіївна,  методист  лабораторії  дендрології
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України м.Києва.

37.Ніколенко  Світлана  Вікторівна,  завідувач  відділу,  керівник  гуртка-
методист,  керівник  учнівського  лісництва  «Паросток»  Комунального
закладу  Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

38.Могила  Світлана  Володимирівна,  керівник  шкільного  лісництва,
заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи  Бочечківського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Сумської області.

39.Полога Вікторія Анатоліївна, методист Філії Комунального закладу освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпровської обласної ради «Шафран».

40.Поліщук  Оксана  Валеріївна,  інженер  з  лісових  культур  Державного
підприємства «Ніжинське лісове господарство» Чернігівської області.



41.Майборода Аліна Костянтинівна,  інженер з лісових культур ІІ категорії
Державного підприємства «Ніжинське лісове господарство» Чернігівської
області.

42.Храпата  Любов  Миколаївна,  вчитель  біології,  керівник  гуртка  «Юні
лісівники»  Світанківського  навчально-виховного  комплексу
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»
І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради Чернігівської області.

43.Тисяк  Василь  Васильович,  лісничий  Державного  підприємства
Вигодського лісгоспу Івано-Франківської області.

44.Шевченко  Галина  Миколаївна,  вчитель  біології  вищої  кваліфікованої
категорії,  вчитель  –методист  Добрянської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Ріпкинського району Чернігівської області.

45.Биховець Наталія Василівна, вчитель інформатики, керівник гуртка «Юні
лісівники  -  дендрологи»  Биринського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.

46.Яременко  Наталія  Миколаївна,  інженер  лісових  культур  Державного
підприємства «Сумське лісове господарство» Сумської області.

47.Бень Наталія Володимирівна, завідуюча відділом зоології та гідробіології
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки м. Києва.

48.Ясюк Любов Миколаївна, директор Стайківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Кагарлицького району Київської області.

49.Фуштей  Ілля  Дмитрович,  директор  Корошовецького  закладу  загальної
освіти Чернівецької області.

50.Фуштей  Лариса  Іванівна,  керівник  гуртка  Корошовецького  закладу
загальної освіти Чернівецької області.

51.Микулін  Роман  Олексійович,  інженер  забезпечення  комп’ютерів
Державного підприємства Лиманський лісгосп Донецької області.

52.Лукащук  Юрій  Олександрович,  фахівець  з  екологічної  освіти,
Національного  природничого  парку  «Мале  Полісся»  Хмельницької
області.

53.Петлицька  Вікторія  Петрівна,  методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
м. Києва.

54.Кирильчук  Анна  Олександрівна,  інженер  лісових  культур  Державного
підприємства  «Шепетівський  лісгосп»,  керівник  учнівського  лісництва
Національного  природничого  парку  «Мале  Полісся»  Хмельницької
області.

55.Зведенюк  Микола  Андрійович,  керівник  учнівського  лісництва
«Пліщинське» Шепетівського району Національного природничого парку
«Мале Полісся» Хмельницької області.



56.Матющенко  Галина  Вікторівна,  завідуюча  організаційно-масовим
відділом  Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський
обласний центр еколого0натуралістичної творчості учнівської молоді».

57.Хомич  Ольга  Володимирівна,  вчитель  біології  Труханівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Львівської області.

58.Малета  Євгенія  Миколаївна,  головний  менеджер  з  адміністративної
діяльності  Державного  підприємства  «Вигодський  лісгосп»  Івано-
Франківської області.

59.Федорич  Наталія  Василівна,  майстер  лісових  культур  Державного
підприємства «Вигодський лісгосп» Івано-Франківської області.

60.Цюнь Людмила Олександрівна, методист вищої категорії Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки м. Києва.

61.Дулеба  Уляна  Василівна,  методист  Тернопільського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

62.Лавриненко  Олена  Сергіївна,  вчитель  біології,  керівник  гуртка
Конотопської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 10  Сумської
області.

63.Осадчук  Леонід  Семенович,  завідувач  кафедри  ботаніки,
деревинознавства  та  недеревних  ресурсів  лісу  Національного
лісотехнічного університету України Львівської області.

64.Ларіонов  Микола  Сергійович,  вчитель  біології  та  хімії  Геронимівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради.

65.Куцеруба  Олександр  Володимирович,  інженер  з  лісових  культур
Богуславського лісового господарства Київської області.

66.Федорчук  Михайло  Ігорович,  завідувач  лабораторією  дендрології
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки м. Києва.

67.Федусенко Валентина Миколаївна, вчитель хімії та біології Богуславської
спеціалізованої школи Київської області.

68.Бокза  Олександр  Дмитрович,  учень  11  класу  Геронимівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської області.

69.Корень  Тетяна  Іванівна,  методист  Комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів».

70.Курдюк  Олександр  Михайлович,  кандидат  біологічних  наук,  доцент
кафедри ботаніки,  дендрології  та  лісової  селекції  Навчально-виховного
інституту  лісового  та  мисливського  господарства  Національного
університету біоресурсів і природокористування України м. Києва.

71.Лукаш  Олена  Володимирівна,  інженер  лісових  культур  Державного
підприємства «Свеське лісове господарство» Сумської області.

72.Білецька  Надія  Іванівна,  керівник  учнівського  лісництва  «Полісся»
Свеської спеціалізованої школи № 1 Сумської області.



73.Твердунова Олена Віталіївна,  керівник учнівського лісництва «Крокус»
Свеської спеціалізованої школи № 2 «ліцей» Сумської області.


