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

НАКАЗ
м. Київ

«29» грудня 2020 р. № 75

Про підсумки проведення
Всеукраїнської акції
школярів та учнівської молоді
«Ліси для нащадків»

Всеукраїнська акція школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»
проводиться Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України та Державним агентством лісових ресурсів
України з  вересня 2003 року. Акція передбачає в період осінніх та весняних
лісокультурних  робіт  посадки  лісу  за  участю  учнівської  молоді,  членів
учнівських лісництв та студентів навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.
Програма  діяльності  закладів  загальної  середньої  освіти  областей  і  участь  у
Всеукраїнській акції «Ліси для нащадків» залишає широке поле діяльності для
підвищення ефективності і якості учнівських лісництв, залучення школярів до
відтворення лісових ресурсів. Більшість освітніх закладів  надавали допомогу
лісництвам у посадці лісу, зокрема, проводилась посадка саджанців листяних і
хвойних  порід  дерев,  збір  лікарської  сировини,  насіння,  закладались  парки,
садки, висаджувались фруктові дерева.

З метою формування екологічної та економічної культури підростаючого
покоління,  удосконалення  форм  і  методів  трудового  навчання  і  виховання,
залучення  до  активної  природоохоронної  діяльності,  у  2020  році  проходила
Всеукраїнська акція «Ліси для нащадків». В ході практичних дій трудової акції
«Ліси для нащадків» та за підсумками журі фінального етапу

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Ліси для нащадків»,
за  відтворення лісових ресурсів,  допомогу у посадці  лісу, збір лікарської
сировини:

За І місце (95 балів)
1. Кіцан  Ніколету,  ученицю  9  класу  Куликівського  НВК  Герцаївського

району Чернівецької області;
2. Микичук Ольгу, вихованку гуртка «Юні господарочки» КЗ «Чернівецький
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обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
3. Янченко Мирославу, вихованця учнівського лісництва «Дубочок», учня 10

класу комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №123» Криворізької міської ради Дніпропетровської області;  

4. Вихованців  гуртка  «Дослідники  заповідних  стежок  Херсонщини»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  Голопристанського
міського Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області;

5. Кузьмічову  Марину,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  КЗ  «Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Голопристанського
району Херсонської області;

6. Вихованців екологічного загону «Еколюди» Загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; 

7. Колектив робочої групи «EXTREMA SPA PERITURA» пошукового загону
«Сьорчинг»  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  №2 Горішньоплавнівської  міської  ради
Полтавської області; 

8. Колектив  вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  КЗ  ЛОР  «  Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

9. Вихованців  гуртка  «Лісовий  воркшоп»  та  учнівського  лісництва
«Розкішнянське» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
Ставищенської районної ради Київської області;

10. Гончаренко  Сергія,  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники»  КНЗ  «Центр
позашкільної  освіти»  Вербівської  сільської  ради   КЗО  «Кочерезька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Вербівської сільської
ради Дніпропетровської області;

11.Вихованців учнівського лісництва «Юні друзі лісу» Сумівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Бершадського району Вінницької області;

12.Шумелянко Орисю, ученицю 8 класу Висоцької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Дубровицького району Рівненської області;

13.Легку Крістіну, вихованку гуртка «Юні екологи», ученицю 10 класу КЗ
«Миляцький  НВК «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад»» Дубровицького району Рівненської області; 

14.Дудяк  Дарину,  ученицю  11  класу  Вовковиївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Демидівського району Рівненської області;  

15.Мартинко Дар`ю, вихованку комунального закладу «Дитячий екологічний
центр» Кам`янської міської ради Дніпропетровської області;

16.Шумейко  Сніжану,  вихованку  гуртка  «Юний  флорист»  комунального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Великоолександрівської
районної ради Херсонської області;

17.Приймака  Анатолія,  учня  10  класу  Масевицької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області;

18.Вихованців гуртка «Екологія довкілля» КЗ «Шполянський центр дитячої
та юнацької творчості учнівської молоді» Черкаської області;

19.Гулик Марію, ученицю 9-Б класу ЗОШ №26 м. Житомира;
20.Литвин  Тетяну,  вихованку  Комунального  закладу  позашкільної  освіти

«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Дніпровської районної ради Дніпропетровської області;
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21.Валенок  Сніжану,  вихованку  Дорогинського  учнівського  лісництва
Фастівського районного еколого-етнографічного центру Київської області;

22.Падченко  Артема,  вихованця  ,  вихованця  Дорогинського  учнівського
лісництва  Фастівського  районного  еколого-етнографічного  центру
Київської області; 

23.Михалик Анастасію, вихованку Херсонського центру дитячої та юнацької
творчості;

24.Михайленко Марію, вихованку гуртка «Юні лісівники» Вишгородського
районного  центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді
«Дивосвіт» Київської області;

25.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  філії  «Шафран»  КЗО  «Обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  учнівської  молоді»
Дніпропетровської області; 

26.Пласкальну Єлизавету, ученицю 11-Г класу Херсонської спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  №30  з  поглибленим  вивченням  предметів
природничо-математичного  циклу  та  англійської  мови  Херсонської
міської ради; 

27.Калину Олександра, вихованця гуртка «Основи фенології» Комунального
закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми»
Черкаської обласної ради.

За ІІ місце (85 балів)
1. Нагірняк Катерину, вихованку гуртка «Природа і  фантазія» Комунальна

установа «Центр дитячої та юнацької творчості» Подільської міської ради
Одеської області;

2. Апетрі Г.І., керівнику гуртка «Юні лісівники – дендрологи» Куликівського
НВК Герцаївського району Чернівецької області;

3. Тодерян  О.В.,  керівнику  гуртка  «FOREST»  Куликівського  НВК
Герцаївського району Чернівецької області;

4. Аляб`єву Діану, вихованку гуртка «Флористика і  фітодизайн інтер’єру»
КЗ  «  Центр  позашкільної  освіти»  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області; 

5. Вихованців гуртка «Юні знавці рослин» Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді м. Миргород Полтавської області; 

6. Величко  Вікторію,  ученицю  7  класу  Головачанського  комунального
закладу  загальної  середньої  освіти  Заворсклянської  сільської  ради
Полтавської районної ради Полтавської області; 

7. Вихованців  шкільного  лісництва  «Лісовий  патруль»  Комунального
закладу  «Полтавська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №38
Полтавської міської ради Полтавської області»;

8. Нігай  Анну,  вихованку  гуртка  «Юний  лісівник»  Полянського  НВК
Клішковецької ОТГ Чернівецької області;

9. Колектив  учнів  Туринківської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Жовківського району
Львівської області;ї

10.Вихованців  гуртка  «Юний  науковець»  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді м. Чорноморськ Одеської області;
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11.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники» КНЗ «Центр  позашкільної  освіти»
Базовий КЗО «Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів-дитячий
садок» Вербівської сільської ради Дніпропетровської області;

12.Вихованців  гуртка  «Лісовий  воркшоп»  та  учнівського  лісництва
«Розкішнянське» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
Ставищенської районної ради Київської області;

13.Вихованців гуртка «Учнівське лісництво» Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-Франківської
обласної ради; 

14.Колектив  вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Шевченківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Долинської районної ради Івано-
Франківської області;

15.Учнів  7  класу  Мурованокуриловецької  загальноосвітньої  санаторної
школи – інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької обласної ради; 

16.Андрощук  Олександру,  ученицю  10-В  класу  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів №2 – гімназії Калинівської міської ради Вінницької області; 

17.Бережну  Ірину,  ученицю  10  класу  Великомидської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Костопільської  районної  державної  адміністрації
Рівненської області;

18.Мамчиц  Олесю,  вихованку  гуртка  «Юні  генетики  -  селекціонери
Комунального закладу «Станція юних тау ралістів» Рівненської обласної
ради; 

19.Бойчук  Зоряну,  ученицю  3  класу  Коднянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області; 

20.Колектив учнів 10-А класу Житомирського екологічного ліцею №24; 
21.Колектив  вихованців  учнівського  лісництва  «Дубок»  КПНЗ

«Голопристанський  міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Голопристанської міської ради Херсонської області;

22.Колектив учнів 4-А класу Голопристанської  спеціалізованої  школи І-ІІІ
ступенів  з  поглибленим  вивченням  предметів  філологічного  та
природничо-математичного  циклів  Голопристанської  міської  ради
Херсонської області;

23.Вихованців Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості
Київської області;

24.Однорог  Олександра,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»  Черкаського
районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області;

25.Однорог  Миколу,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»  Черкаського
районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області;

26. Вихованців  учнівського  лісництва  Сопівського  ліцею  Печеніжинської
селищної ради ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області.

За ІІІ місце (75 балів)
1. Вихованців еколого-краєзнавчого гуртка «Веселка» Будинку дитячої  та

юнацької  творчості  Чернігівської  селищної  ради  Чернігівського  району
Запорізької області;

2.  Вихованців учнівського лісництва «Паросток», ОЗ «Бродівська ЗОШІ-ІІІ
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ступенів №4» Львівської області;  
3. Нігай  Анну,  вихованку  гуртка  «Юний  лісівник»  Полянського  НВК

Клішковецької ОТГ Чернівецької області;
4. Учнівський колектив шкільного лісництва «Веселка» Комунальний заклад

«Загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №1»  м.  Березівка  Одеської
області;

5. Учнівський колектив Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №12 Вінницької міської ради»; 

6. Вихованці  екологічного  гуртка  «Зелена  планета»  «Тиврівський  ліцей-
інтернат поглибленої підготовки в галузі науки» Вінницької області;

7. Ланку  юних  лісоводів  НВК  І-ІІІ  ступенів  с.  Микулинці  Літинського
району Вінницької області;

8. Прокопенко Тетяну, ученицю 10-В класу Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№2 – гімназії Калинівської міської ради Вінницької області; 

9. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» опорного загальноосвітнього
навчального закладу «Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№3» Рівненської області; 

10.Кузьменко  Івана,  вихованця  Єрківського  комунального  закладу
позашкільної  освіти  «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Катеринопільського району Черкаської області;

11.Димид Каріну, вихованку Єрківського комунального закладу позашкільної
освіти  «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Катеринопільського
району Черкаської області;

12.Андрюшко Марину, вихованку зразкової студії «Берегиня» Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Черкаської області;

13.Вихованців  Левківського  шкільного  лісництва  ДП  «Житомирський
лісгосп»;

14.Вихованців  гуртка  «Шкільне  лісництво»  Підмихайлівського  ліцею
Новицької  сільської  ради  ОТГ  Калуського  району  Івано-Франківської
області; 

15.Шарову  Валерію,  ученицю  8-Б  класу  Загальноосвітньої  школи  №28  
м. Житомира ім. гетьмана І. Виговського.

ІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам
учнівських колективів за роботу з дітьми по вивченню сучасних технологій
вирощування лісових культур та втіленню своїх знань на практиці під час
акції «Ліси для нащадків»:

1. Захарченко  О.В.,  керівнику  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Комунальна
установа «Центр дитячої та юнацької творчості» Подільської міської ради
Одеської області;

2. Кузьмінській  В.В.,  керівнику   гуртка  «Юні  господарочки»  КЗ
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» ;

3. Шведун  Ганні  Григорівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Дубочок»,
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вчителю біології  комунального закладу  освіти  «Середня  загальноосвітня
школа І-ІІІ  ступенів №123» Криворізької  міської  ради Дніпропетровської
області;  

4. Романішені  Катерині  Анатоліївні,  керівнику  еколого-краєзнавчого  гуртка
«Веселка» Будинку дитячої  та юнацької творчості,  вчителю географії та
біології  Просторівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Чернігівської  селищної  ради
Чернігівського району Запорізької області;

5. Попові Ірині Володимирівні,  керівнику гуртка «Флористика і  фітодизайн
інтер’єру» КЗ « Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради
Запорізької області; 

6. Фемич  Наталії  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Дубок»,
керівнику  гуртка  «Дослідники  заповідних  стежок  Херсонщини»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  Голопристанського
міського Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської області;

7. Андрієць Людмилі Іванівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» КЗ «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Голопристанського
району Херсонської області;

8. Макаренко Тетяні Віталіївні, керівнику гуртка «Юні знавці рослин» Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м.  Миргород
Полтавської області;

9. Кравченко  Лідії  Миколаївні,  вчителю  біології  та  хімії  Головачанського
комунального закладу загальної середньої освіти Заворсклянської сільської
ради Полтавської районної ради Полтавської області; 

10.Демиденко Тетяні  Геннадіївні,  керівнику екологічного загону  «Еколюди»
Загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №1 Горішньоплавнівської  міської
ради Полтавської області;

11.Возняку  Віталію  Євстафійовичу,  керівнику  гуртка  «Зелений  патруль»,
вчителю  географії  Загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №1
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;

12.Балабась  Інні  Віталіївні,  керівнику  клубу  «КОМЕК»,  вчителю  біології
Загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №1 Горішньоплавнівської  міської
ради Полтавської області;

13.Мяло  Вікторії  Володимирівні,  вчителю біології  »  Комунального  закладу
«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №38 Полтавської міської
ради Полтавської області»;

14.Малік Лілії Казимирівні, керівнику учнівського лісництва «Паросток», ОЗ
«Бродівська ЗОШІ-ІІІ ступенів №4» Львівської області;  

15.Семенюк Василині Дмитрівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» КЗ ЛОР «
Львівський  обласний центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»; 

16. Мельник  Д.С.,  керівнику  гуртка  «Юний  лісівник»  Полянського  НВК
Клішковецької ОТГ Чернівецької області;

17.Вороновській Марії  Василівні,  вчителю біології  Туринківської  ЗОШ І-ІІІ
ступенів Жовківського району Львівської області;

18.Медухі Ользі Олександрівні, керівнику гуртка «Юний науковець» Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м.  Чорноморськ
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Одеської області;
19.Тишкевичу Володимиру Терентійовичу, керівнику гуртка «Юні лісівники»

КНЗ  «Центр  позашкільної  освіти»  Базовий  КЗО  «Кочерезька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Вербівської сільської
ради Дніпропетровської області;

20.Руднєві  Оксані  Василівні,  керівнику  учнівського  проекту  «Звіт  про
діяльність  учнівського  лісництва  «Розкішнянське»,  що  діє  при
Ставищенському  лісництві  ДП  «Білоцерківський  лісгосп»»  Київської
області;

21. П’ятковські  Любові  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва,  вчителю
географії  Сопівського  ліцею  Печеніжинської  селищної  ради  ОТГ
Коломийського району Івано-Франківської області; 

22.Тисяк Галині Миколаївні, керівнику учнівського лісництва Шевченківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Долинської  районної  ради  Івано-
Франківської області;

23.Войцицькі  Анатстасії  Володимирівні,  керівнику  учнівського  проекту  та
педагогічному колективу Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №12 Вінницької міської ради»;

24.Баклаженко Інні Миколаївні, керівнику гуртка «Зелена планета», вчителю
біології  «Тиврівський  ліцей-інтернат  поглибленої  підготовки  в  галузі
науки» Вінницької області;

25.Педагогічному колективу Навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів с.
Микулинці Літинського району Вінницької області;

26.Яцюк  Н.О.,  куратору  акції  Мурованокуриловецької  загальноосвітньої
санаторної школи – інтернат І-ІІІ ступенів Вінницької обласної ради; 

27.Юрчук  Тетяні  Володимирівні,  вчителю  біології  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів №2 – гімназії Калинівської міської ради Вінницької області; 

28.Мащенко Марті Миколаївні,  керівнику  учнівського лісництва Сумівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Бершадського району Вінницької області;

29.Ганько  Наталію  Володимирівну,  куратора  акції  «Ліси  для  нащадків»
Висоцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Дубровицького  району
Рівненської області;

30.Кириші Людмилі Володимирівні, вчителю хімії та біології Великомидської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Костопільської районної державної
адміністрації Рівненської області;

31.Легкі  Аллі  Віталіївні,  вчителю біології  та  екології  КЗ «Миляцький НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»»
Дубровицького району Рівненської області; 

32.Охмаку Володимиру Михайловичу, вчителю української мови та літератури
КЗ «Миляцький НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад»» Дубровицького району Рівненської області; 

33.Снітко Галині Григорівні, керівнику гуртка «Юні генетики - селекціонери
Комунального закладу «Станція юних тау ралістів»  Рівненської  обласної
ради; 

34.Чандик  Людмилі  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Діброва»,
вчителю  технологій   Вовковиївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Демидівського

7



району Рівненської області;
35.Кондратовець Наталії  Олександрівні,  керівнику гуртка «Природа рідного

краю»  опорного  загальноосвітнього  навчального  закладу  «Рокитнівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» Рівненської області;

36.Горай  Анастасії  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
комунального закладу  «Дитячий екологічний центр» Кам`янської  міської
ради Дніпропетровської області;

37.Яцкович  Любові  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Юний  флорист»
комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Великоолександрівської районної ради Херсонської області;

38.Кузьмич Мирославі Володимирівні, керівнику акції Масевицької ЗОШ І-ІІІ
ступенів  Рокитнівської  районної  державної  адміністрації  Рівненської
області;

39.Наливайко  Анастасії  Іванівні,  керівнику  акції  Масевицької  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Рокитнівської  районної  державної  адміністрації  Рівненської
області;

40. Майбороді  Людмилі  Петрівні,  керівнику гуртка «Екологія  довкілля» КЗ
«Шполянський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  учнівської  молоді»
Черкаської області;  

41.Козієнко Валентині Борисівні, керівнику гуртка «Умілі ручки» Єрківського
комунального закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької
творчості» Катеринопільського району Черкаської області;

42.Маляренко Надії Володимирівні, керівнику гуртка Тальнівського Будинку
дітей та юнацтва Черкаської області;

43.Бойчук Олені Миколаївні, вчителю початкових класів Коднянської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Житомирської районної державної адміністрації Житомирської
області; 

44.Пацевій  Г.П.,  вчителю  біології  Коднянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області; 

45.Гулику  І.Т.,  науковому  співробітнику  Поліського  філіалу  Українського
науково-дослідницького  інституту  лісового  та  агролісомеліорації  ім.  Г.В.
Висоцького; 

46.Остапчук  Світлані  Юріївні,  куратору вихованців  Левківського шкільного
лісництва ДП «Житомирський лісгосп»;

47.Вельдман Лілії  Володимирівні,  куратору учнівської  акції  Житомирського
екологічного ліцею №24;

48.Книш  Марині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради
Дніпропетровської області;

49.Стукал  Ніні  Іванівні,  керівнику  Дорогинського  учнівського  лісництва
Фастівського районного еколого-етнографічного центру Київської області; 

50.Цукановій  Юлії  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» Київської області;

51.Ніколаєнкові  Ользі  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»  філії
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«Шафран» КЗО «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей учнівської
молоді» Дніпропетровської області; 

52.Андріїв  Марії  Василівні,  вчителю  біології,  керівнику  гуртка  «Шкільне
лісництво»  Підмихайлівського  ліцею  Новицької  сільської  ради  ОТГ
Калуського району Івано-Франківської області; 

53.Ісай  Олені  Олексіївні,  вчителю  біології  вищої  категорії  Херсонської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №30  з  поглибленим  вивченням
предметів  природничо-математичного  циклу  та  англійської  мови
Херсонської міської ради; 

54. Ладичуку Дмитру Олександровичу, керівнику секції МАН Херсонського
центру дитячої та юнацької творчості, доцент ДВНЗ «Херсонський ДАУ»;

55.Коваленко  Світлані  Юріївні,  заступнику  директора  з  виховної  роботи,
вчителя  початкових  класів  Голопристанської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів  з  поглибленим  вивченням  предметів  філологічного  та
природничо-математичного  циклів  Голопристанської  міської  ради
Херсонської області;

56.Педагогічному  колективу  Іванківського  районного  центру  дитячої  та
юнацької творчості Київської області;

57.Осадчі  Оксані  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Основи  фенології»
Комунального  закладу  «Черкаський   обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми» Черкаської обласної ради; 

58.Гаврилюк Ганні Дмитрівні,  керівнику гуртка «Юні екологи» Черкаського
районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області.

ІІІ. Педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  висловлює  подяку  директорам  департаментів  освіти  і  науки,
керівникам  закладів  позашкільної  та  загальної  середньої  освіти  за
організацію та проведення Всеукраїнської акції «Ліси для нащадків» серед
учнівської молоді.

 

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