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

НАКАЗ
м. Київ

«15» березня 2019 р. № 24

Про підсумки проведення в рамках
Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Відтворимо ліси разом»
тематичної виставки «Лісовідтворення.
Пошуки молоді»

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».

На  виставці  експонувалися  досягнення  роботи  учнівських  лісництв
закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  й  установ  лісового
господарства України.

За результатами роботи тематичної виставки «Лісовідтворення. Пошуки
молоді»

НАКАЗУЮ:

Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  учасникам  тематичної  виставки  «Лісовідтворення.
Пошуки молоді» (додаток 1).

Додаток 1 на 2 аркушах.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток 1 до наказу НЕНЦ 
№ 24 від 15.03.2019 р. 

1. Комунальному  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної  ради»  (директор  Давиденко
Людмила Василівна);

2. Вихованцям  гуртка  «Лісівники-дендрологи»  Комунального  закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради Чигиринського шкільного лісництва «Богданівець»;

3. Вихованцям  Дорогинського  учнівського  лісництва  Фастівського
районного еколого-етнографічного центру Київської  області  (керівник -
Стукал Ніна Іванівна);

4. Вихованцям  Пилиповицького  учнівського  лісництва  Бородянського
районного центру творчості дітей та юнацтва Київської області (керівник
– Підлісна Надія Анатоліївна);

5. Комунальному закладу Сумської міської ради «Сумський міський центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  (директор
Харламова Людмила Миколаївна);

6. Вихованцям  учнівського  лісництва  «Паросток»  Комунального  закладу
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  Державне
підприємство  «Сумське  лісове  господарство  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступеня №5»;

7. Державному  підприємству  «Сумське  лісове  господарство»  (директор
Сороколіт Микола Володимирович);

8. Вихованцям  гуртка  «Дослідники  природи»  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області (керівник — Шалабай Наталія Олександрівна); 

9. Комунальному закладу  Львівської  обласної  ради «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (Матющенко
Галина Вікторівна – завідувач організаційно масового відділу);

10.Худоліївському   шкільному  лісництву Лубенського району Полтавської
області;

11.Колективу  Державного  підприємства  «Лубенське  лісове  господарство»
Полтавської області;

12.Колективу Лубенського лісотехнічного коледжу Полтавської області;
13.Педагогічному  колективу  Худоліївської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Полтавської області;
14.Матусевичу  Олександру  Борисовичу,  директору  Державного

підприємства  «Вигодський  лісгосп»  Долинського  району  Івано-
Франківської області;



15.Малеті Євгену Миколайовичу, головному менеджеру з адміністративної
діяльності Державного підприємства «Вигодський лісгосп» Долинського
району Івано-Франківської області;

16.Оріховському  Степану  Миколайовичу,  начальнику  відділу  лісового
господарства  Державного  підприємства  «Вигодський  лісгосп»
Долинського району Івано-Франківської області;

17.Оленюку  Михайлу  Дмитровичу,  директору  Шевченківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Долинської  районної  державної
адміністрації  Івано-Франківської області;

18.Колективу  зразкового  учнівського  лісництва  «Пліщінське»  Державного
підприємства «Шепетівський лісгосп» Хмельницької області;

19.Сасюку Андрію Володимировичу, директору Національного парку «Мале
Полісся» Хмельницької області;

20.Кирильчук  Анні  Олександрівні,  інженеру  лісових  культур
ДП «Шепетівський лісгосп» Хмельницької області;

21.Лукащуку  Юрію  Олександровичу,  спеціалісту-екологу  НПП  «Мале
Полісся» Хмельницької області;

22.Колективу Державного підприємства «Вигодський лісгосп» Долинського
району Івано-Франківської області;

23.Івано-Франківському обласному еколого-натуралістичному центру;
24.Кукуленку  Ігорю  Анатолійовичу,  начальнику  базисного  лісорозсадника

Державного  підприємства  «Миргородське  лісове  господарство»
Гоголівського лісництва Полтавського обласного управління лісового та
мисливського господарства;

25.Осташуку  Руслану  Васильовичу,  начальнику  Івано-Франківського
обласного управління лісового та мисливського господарства;

26.Бабій  Ірині,  керівнику  прес-служби  Івано-Франківського  обласного
управління лісового та мисливського господарства;

27.Федоричу  Роману  Любомировичу,  заступнику  начальника  Івано-
Франківського  обласного  управління  лісового  та  мисливського
господарства;

28.Гошовській Олександрі Ярославівні,  заступнику директора з навчально-
виховної  роботи  Шепетівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Долинської районної адміністрації Івано-Франківської області;

29.Мацько  Людмилі  Богданівні,  заступнику  директора  з  виховної  роботи
Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинської районної
адміністрації Івано-Франківської області;

30.Гануш Валентині  Петрівні,  методисту  районного методичного кабінету
управління  освіти,  молоді  та  спорту  Долинської  районної  ради  Івано-
Франківської області;

31.Андрусяку Сергію,  директору інтерактивного музею «Центр  спадщини
Вигодської вузькоколійки» Івано-Франківської області.


