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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

“26” лютого 2020 р. №21

Про підсумки Всеукраїнської трудової
акції школярів «Плекаємо сад» за 2019 рік

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23 лютого
2006  року  №1/9-117,  щорічно,  починаючи  з  2006-2007  навчального  року,
проводиться Всеукраїнська трудова акція «Плекаємо сад». 

Основним  завданням  якої  є:  сприяння  розвитку  дослідницької  і
експериментальної  роботи,  здобуття  практичних  знань,  умінь  та  навичок  в
галузі садівництва. Всеукраїнська акція «Плекаємо сад» проводилась з метою
виховання  сучасного  господаря,  здатного  працювати  в  умовах  ринкової
економіки,  формування  творчої  працелюбної  особистості,  економічного  і
трудового виховання учнів, привернення уваги органів влади та громадськості
до проблем сільської школи. 

Оргкомітет  по  проведенню  Всеукраїнської  трудової  акції  школярів
«Плекаємо  сад»  підбив  підсумки  за  2019  рік.  На  III  етап  конкурсу  було
представлено  76  робіт  з  18  областей  нашої  держави:  Вінницької,
Тернопільської,  Чернігівської,  Дніпропетровської,  Закарпатської,  Запорізької,
Сумської,  Рівненської,  Волинської,  Кіровоградської,  Чернівецької,  Одеської,
Івано-Франківської,  Черкаської,  Полтавської,  Київської,  Житомирської  та
Хмельницької області. 

В порівнянні з минулим роком робота у цьому напрямі висвітлена більш
змістовно,  яскраво,  проілюстрована  світлинами,  дитячими  малюнками,
таблицями та іншими наглядними матеріалами. З задоволенням відмічаємо той
факт, що в акції за 2019 рік брали участь значно більше родин, адже участь сім'ї
у акції — найдієвіша форма трудового виховання підростаючого покоління. 

На  підставі  протоколу  №13  засідання  журі  за  змістовні  досягнення  у
навчально-дослідницькій роботі та практичній діяльності в галузі садівництва
та участь у Всеукраїнській акції «Плекаємо сад» від 24 лютого 2020 р.

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-иатуралістичного
центру Міністерства освіти і  науки України переможців  Всеукраїнської
трудової акції школярів «Плекаємо сад»:

І місце
1.  Слободяник  Евеліну,   вихованку  гуртка  «Рослинники  закритого  грунту»
Вінницького обласної  станції  юних натуралістів Тема роботи:  «Вирощування
цитрона пальчастого стебловими живцями у різних субстратах» 92 бали;



2.  Мовенко Юлію,  вихованку  гуртка  юних  садівників  комунального  закладу
позашкільної  освіти  «Палац  дітей  та  юнацтва»  Тростянецької  міської  ради
Сумської  області.  Тема роботи:  «Оптимізація  технології  вирощування суниці
садової  на  засадах  органічного  землеробства  в  умовах  північного  сходу
України» 96 балів;
3.  Вихованців  гуртка  «Флористика»  комунального закладу  освіти  «Обласний
еколого- натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської
обласної  ради.  Тема:  «Інтенсивний  плодовий  сад:  технологія  посадки  та
догляду» 91 бал;
4. Заворозка Вадима, вихованця гуртка юних садівників, учня 10 класу базового
комунального  закладу  освіти  «Кочерезький  навчально  виховний  комплекс
«Кочерезька загально-освітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Вербської
сільської ради Дніпропетровської області. Тема «Наша участь у трудовій акції
«Плекаємо сад» 94 бали;
5.  Вихованців  екологічної  дружини  «Довкілля»  Відродженської  філії  І-ІІ
ступенів  комунального  закладу  загальної  середньої  освіти  «Успіх»
Новобогданівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області.
Тема: «звіт про проведення трудової акції «Плекаємо сад» 95балів;
6.  Вихованців гуртка юних садівників Краснопільського навчально-виховного
комплексу «Дошкільниї навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
Уманського району Черкаської області. Тема: «Плекаємо сад» 95 балів;
7.  Остапенко Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Подорож у  світ  рослин» Вінницької
обласної  станції  юних  натуралістів.  Тема  роботи  «Вивчення  ефективності
механічних методів боротьби з яблуневою плодожеркою» 82 бали;
8. Однорога Миколу, вихованця гуртка юних садівників Черкаського районного
центру дитячої та  юнацької творчості  Черкаської області.  Тема: «Карликовий
сад вдома» 93 бали;
9. Іваницькій Марії, учениці 10 класу Мар’янівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Горохівського району Волинської області.  Тема: «Фруктовий сад-
результат працелюбності моєї родини» 95 балів;

ІІ місце
1.  Вихованців  гуртка  «Саду  мого дивосвіт»  центру еколого-  натуралістичної
творчості  Миргородської  міської  Ради  Полтавської  області.  Тема  роботи:
матеріали трудової акції «Плекаємо сад» 84 бали;
2. Учнівський колектив 8-го та 9-го класів комунального закладу «Байраківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім Максима Шимка» Немирівської міської
Ради Вінницької області. Тема роботи: матеріали про участь у Всеукраїнській
трудовій акції «Плекаємо сад» 82 бали;
3.  Герасимчука  Богдана,  учня  6  класу  закладу  загальної  середньої  освіти
«Судченківський ліцей» Любешівської селищноїради Волинської області. Тема
«Іванків сад» 85 балів;
4. Учнів 6-А класу Бабинського ліцею Гощанського району Рівненської області.
Тема: «Плекаємо сад» 81 бал; 
5.  Максімова  Євгенія,  учня  10  класу  Новостародубської  загальноосвітньої
школи І-ІІІступенів Петрівського району Кіровоградської області. Тема: «Саду
мого дивоцвіт» 81 бал;



6. Яремка Владислава, учня 10 класу Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Петрівського  району  Кіровоградської  області.  Тема:  «В  моїм  саду
цвітуть чарівно вишні…» 81 бал;
7.  Горбачову Анастасію та  Петрущенка Євгена,  учнів  9 класу Терпіннівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольського  району  Запорізької
області.  Тема  «Звіт  про  проведення  Всеукраїнської  акції  «Плекаємо  сад»  84
бали;
8.  Марченко Марію  Юріївну, вихованку  гуртка  “Юні  садівники”  Вінницької
обласної  станції  юних  натуралістів.  Тема  роботи:  “Насіннєве  розмноження
виробничих сортів суниці садової” 81 бал.

ІІІ місце
1.  Лисака  Павла,  учня  9-А  класу  опорного  навчального  закладу  «Заклад
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступеня  №2  імені  Івана  Богуна  м.  Ямполя
Вінницької області». Тема роботи: «Використання бактеріальних препаратів для
захисту винограду від хвороб» «  73 бали;
2.  Ковальчук  Єлєну,  вихованку  гуртка  «Юні  овочівники»  ученицю  8  класу
Скитківської  ЗОШ  І-ІІ  ступеня  Липовецького  району,  Вінницької  обласної
станції  юних  натуралістів.  Тема  роботи:  «Вивчення  сортів  винограду,
особливості догляду» 75 балів;
3.  Парандюк  Олександру,  вихованку  гуртка  «Подорож  у  світ  рослин»
Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів.  Тема  роботи  «Розмноження
винограду живцями (чубуками) за допомогою кільчеватора» 75 балів;
4.  Вихованців  гуртка  юних  садівників  Шосткинської  міської  станції  юних
натуралістів  Сумської  області.  Тема  роботи:  «Розмноження  агрусу  сорту
«Хаутон» дугоподібними відсадками та зеленими і  здерев’янілими живцями»
77балів;
5.  Криворучко  Юлію,  вихованку  гуртка  юних  садівників  комунального
навчального закладу «Центр позашкільної освіти», ученицю 11 класу базового
комунального  закладу  освіти  «Кочерезький  навчально  виховний  комплекс
«Кочерезька загально-освітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Вербської
сільської  ради  Дніпропетровської  області.  Тема:  «Вивчення  ефективності
способів щеплення на вихід та якість садивного матеріалу яблуні» 78 балів;
6. Вихованців гуртка юних виноградарів обласного еколого- натуралістичного
центру при  Радсадівському закладі  загальної  середньої  освіти  Миколаївської
районної ради Миколаївської області. Тема «Плекаємо сад» 73 бали;
7. Гриб Анну – Марію, ученицю 9 класу Куликівського навчально – виховного
комплексу Герцаївського району Чернівецької області. Тема: Бізнес – план по
вирощуваннюеко-ягід обліпихи. Обліпиха- джерело здоров’я» 79 балів;

II.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  активну  участь  у
Всеукраїнській трудовій акції школярів «Плекаємо сад»:
1.  Вихованців  гуртка  «Декоративно-ужиткове  мистецтво»  Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру Полтавської області. Тема роботи: матеріали
трудової акції «Плекаємо сад» 62 бали;
2.  Вихованців  гуртка  «Юні  рослинники»  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру. Тема роботи: «Рідкісна ягода» 68 балів;



3.  Колошу  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Дослідники  заповідних  стежок
Херсонщини» Херсонського міського Центру дитячої  та  юнацької  творчості.
Тема роботи: «Виноградне гроно»66 балів ;
4. Учнів 5-10 класів Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№26
Херсонської міської ради. Тема: «Плекаємо сад» 65 балів;
5.  Рюміну  Олену,  Любимівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Іванівського району Херсонської області. Тема роботи: «Збираємо врожай» 61
бал; 
6.  Коченко  Ангеліну,  ученицю  9  класу  Маньківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Бершадського району Вінницької  області.  Тема  роботи  «Пристосування  айви
звичайної до умов подільського регіону» 61 бал;
7. Вихованців гуртка «Природа і творчість»  Кролевецької міської станції юних
натуралістів Сумської області. 64бали;
8.  Вихованців  гуртка  юних  овочівників  Великописарівської  районної  станції
юних  натуралістів  Сумської  області  Тема  роботи  «Звітній  матеріал  по
проведенню трудової акції «Плекаємо сад» 68 балів;
9.  Учнів  2  класу  Путивльської  спеціалізованої  мистецької  школи-інтернату.
Тема роботи: «Садок вишневий коло хати» 60 балів;
10.  Скопенко  Андрія,  вихованця  гуртка  «юні  друзі  природи»  комунального
закладу  «Районний  будинок  творчості  школярів»  Глухівської  районної
державної адміністрації Сумської області. Тема «Виноградне гроно» 60 балів;
11.  Рябчука Ярослава, учня 10 класу Садківської загальносвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Житомирського  району  Житомирської  області.  Тема:  «Враження
рослин плодового саду лишайниками» 55 балів;
12.  Вихованців  гуртка  «Основи  біології»  Опорного  навчального  закладу
«Левківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Житомирської районної ради».
Тема: «Горіхоплідні культури» 60 балів;
13. Учнівський колектив Житомирського міського колегіуму. Тема: проект «Сад
мрії» 60 балів;
14. Паламарчук Анну, ученицю 5 класу Коднянської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Житомирського  району  Житомирської  області,  Тема:
«Сортовивчення яблук» 68 балів;
15.  Сидорчука  Максима,  учня  7  класу  Великолугівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Курненської  об’єднаної  територіальної  громади
Пулинського  району  Житомирського  району  Житомирської  області.  Тема:
«Плекаємо сад» 60 балів;
16.  Лідерів  учнівського  самоврядування  Костянтинівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Романівського  району   Житомирської  області.  Тема:
«Плекаємо сад» 60 балів;
17.  Дячишина  Євгенія,  вихованця  гуртка  юних  натуралістів  комунального
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді»  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області.
Тема:  «Продуктивність червоної смородини залежно від елементів технології
вирощування в степу України» 55балів;
18.  Горбаненко Марії,  ученицю 7 класу комунального закладу «Василівський
навчально-виховний комплекс «Школа-дошкільний заклад» Новомосковського
району Дніпропетровської області. «Хурма на Подніпров’ї” 65 балів



19. Пилипчук Єву, вихованку гуртка юних натуралістів комунального закладу
«Нікопольського міського еколого-натуралістичного центру Дніпропетровської
області. Тема: «Розмноження персика насінням та його практичне значення» 68
балів;
20.  Бабиніну  Діану,  вихованку  еколого-естетичної  студії  «Веселка»
комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам‘янської міської ради
Дніпропетровської області. Тема: «Наливні яблучка мого саду» :60 балів;
21.  Вихованців  гуртка  «Символи  українського  народу»  Будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  Баштанської  міськоїради  Миколаївської  області.  Тема:
«Плекаємо сад» 68 балів;
22.  Вихованців  гуртка  юних  садівників  обласного еколого-  натуралістичного
центру  при  Ковалівському  закладі  загальної  середньої  освіти  Миколаївської
районної ради Миколаївської області. Тема «Виноградне гроно» 66балів;
23.  Вихованців  гуртка  «Психологія  особистості  та  її  самопізнання»
Миколаївської міської стації юних натуралістів. Тема: «Плекаймо сад» 67 балів;
24. Вихованців еколого-пошукового загону «Екоцвіт» Вельбівської загально –
освітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Гадяцького  району  Полтавської  області.  Тема:
«Хай забуяє білим цвітом юннатівський сад» 65 балів;
25.  Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Позашкільного  навчально-
виховного  об’єднання  Кам’янець  –  Подільської  міської  ради  Хмельницької
області;
26. Вихованців гуртка «Друзі природи» загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
№11 Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької області. Тема: «Наш
сад» 60 балів. Тема: «Плекаємо сад» 66 балів;
27.  Пашкевич Світлану, ученицю 7 класу Заболотського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –дошкільний
навчальний  заклад»  Рокитнівського  району  Рівненської  області.  Тема  «
Плекаємо сад» 61 бал;
28. Вихованців гуртка юних екологів комунального закладу «Районний Будинок
учнівської молоді» Дубенського району Рівненської області.  Тема: «Вивчення
сортів груш, спостереження за їх розвитком, та збір врожаю у шкільному саду
«Дружба» 64 бали;
29.  Волошину  Юлію,  вихованку  гуртка  «Рослинники» комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Тема: «Господарсько-
біологічна оцінкачорної малини сорту Кумберленд та способи розмноження в
умовах Рівненського Полісся».66 балів;
30. Кондрашину Бориславу, ученицю 6 СГ класу, вихованку клубу «Ендеміки»
Дубровицького навчально-виховного комплексу  «Ліцей  –  школа»  Рівненської
області. Тема: «Нові сорти малини в умовах Полісся» 60 балів;
31.  Вихованців  гуртка  «GLOBE  –  cпостерігаючи  вивчаємо»  міської  дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради. Тема: «Плекаємо сад» 65
балів;
32.  Савчук  Дар’ю,  ученицю  9  класу  Білоусівського  навчально-виховного
комплексу  Сокирянського  району  Чернівецької  області.  Тема:  «Вплив  рівня
мінерального  живленняі  строків  знімання  плодів  яблуні  сорту  «Ренет
Симиренка» на їх якість та лежкість» 65 балів;



33. Єдинак Марину, ученицю 10 класу Давидівської загальноосвітньої школи І-
ІІІступенів Сторожинецького району Чернівецької області. Тема: «Профілактика
шкідників у плодово- ягідному саду» 68 балів;
34.  Базюк  Дар’ю,  вихованку  гуртка  флористики  та  фітодизайну  інтер’єру
«Мальва»  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «ЗОРІТ»  м.  Новоукраїнки
Кіровоградської області. Тема «Від кісточки до екзотики» 63 бали;
35. Учнів 1-11 класів Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені
Ю.  Яновського  Компаніївського  району  Кіровоградської  області.  Тема
«Плекаємо сад» 65 балів;
36.  Учнівський  колектив  1-9  класів  Софіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Компаніївського району Кіровоградської області.  Тема:  «Виноградне
гроно» 67 балів;
37.  Вихованців  гуртка  «Юний  еколог»  Енергодарська  мала  акдемія  наук
Запорізької  області.  Тема:  «Звіт  про  участь  у  Всеукраїнській  трудовій  акції
«Плекаємо сад» 61 бал;
38. Учнівський колектив комунального закладу «Вільнянська
Спеціальна  загальноосвітня  школа-інтернат  Запорізької  області.  Тема:
«Плекаємо сад» 62 бали;
39. Ємельянову Вікторію, вихованку комунального позашкільного навчального
закладу  «Мала  академія  наук  учнівської  молоді  Василівської  районної  ради
Запорізької  області.  Тема  «Використання  народних  засобів  боротьби  з
яблуневою попелицею» 68 балів;
40.  Татаринову  Анастасію,  Гайдаєнкова  Максима,  учнів  Вознесенської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольського  району  Запорізької
області. Тема: «Рідкісна ягода» 65 балів;
41.  Гусєву  Марію,  Сукача  Олександра,  вихованців  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн  інтер’єру»  комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»
еколого-натуралістичного  відділу  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області. Тема: «Плекаємо сад» 63 бали;
42. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» комунального закладу «Центр
позашкільної  освіти» Мелітопольської  міської  ради Запорізької  області.  Тема
«Вирощування зізіфусу» 69 балів;
43.  Луцая  Євгенія,  вихованця  гуртка  юних  садівників  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської міської ради
Запорізької області. Тема «Плекаємо сад» 63 бали;
44.  Строкань  Дашу,  ученицю  7  класу  Ковтунівського  навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –заклад  Золотоношського
району Черкаської області. Тема: «Сад моєї школи» 64 бали;
45.  Вихованців  гуртка  «Саду  мого дивоцвіт»  центру еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Миргородської  міської  ради Полтавської  області.
тема: «Плекаємо сад» 68 балів;
46.  Іващука Дениса,  учня  10 класу загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  с.
Мерва Горохівського району Волинської області. Тема: «Розповсюдження омели
білої, її вплив на види, що мають господарське значення» 62 бали;
47. Вихованців еколого- натуралістичного гуртка юних біологів Заборольської
загальноосвітньоїшколи  І-ІІІ  ступенів  Луцького  району  Волинської  області.
Тема «Плекаємо сад» 64 бали;



48.  Вихованців  гуртка  «Домашні  улюбленці»  комунального  закладу
«Шполянський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Черкаської області. Тема : «Плекаємо сад» 60 балів;
49.  Макаренко Дарину, вихованку гуртка юних натуралістів Костянтинівської
спеціалізованої  школи І-ІІІ  ступенів Смілянського району Черкаської області.
Тема: «Плекаємо сад» 60 балів;
50.  Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»  комунального  закладу
«Шполянський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Черкаської області. Тема: «Вирощування шовковиці з насіння» 68 балів;
51. Вихованців гуртка «Світ навколо нас» комунального закладу «Шполянський
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Черкаської області.
Тема: «Окулювання троянд» 67 балів;
52.  Вихованців  гуртка  юних  садівників  Долинівського  навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад Арцизького району Одеської області. Тема: «Листопад подій» :66 балів;

III.  Висловити  подяку  Національною  еколого-натуралістичного
центру  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  трудове  виховання
підростаючого покоління, активну роботу з дітьми по вивченню сучасних
технологій  у  садівництві  та  втіленню  своїх  знань  на  практиці  під  час
Всеукраїнської трудової акції школярів «Плекаемо сад»:
1.  Макаренко  Тетяні  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Саду  мого  дивосвіт»
Полтавського обласного еколого- натуралістичного центру;
2.  Островській  Аллі  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  овочівники»
Вінницької обласної станції юних натуралістів;
3. Гервазюку Михайлу Олександровичу, вчителю біології та екології
опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня
№2 імені Івана Богуна м. Ямполя Вінницької області»;
4.  Слободяник  Тетяні  Василівні,  завідуючій  лабораторією  закритого  грунту
Вінницького обласної станції юних натуралістів;
5.  Осадчук  Олені  Федорівні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Байраківська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім  Максима  Шимка»
Немирівської міської Ради Вінницької області;
6.  Мовенко Ользі  Василівні,  керівнику гуртка юних садівників комунального
закладу позашкільної освіти «Палац дітей та юнацтва» Тростянецької міської
ради Сумської області;
7.  Лускало  Олені  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Подорож  у  світ  рослин»
Вінницької обласної станції юних натуралістів;
8.  Мужило Віктору Івановичу, керівнику гуртка юних садівників Шосткинської
міської станції юних натуралістів Сумської області;
9.   Кривулі  Ірині  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Флористика»  комунального
закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та  учнівської
молоді» Дніпропетровської обласної Ради;
10.  Тишкевичу Володимиру Терентьєвичу, керівнику гуртка юних садівників
комунального  навчального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»  базового
комунального  закладу  освіти  «Кочерезький  навчально  виховний  комплекс



«Кочерезька загально-освітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Вербської
сільської ради Дніпропетровської області;
11.  Дорідовій  Юлії  Євгенівні,  керівнику  гуртка  юних  садівників  Обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  на  базіРадсадівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Миколаївської  районної  ради
Миколаївської області;
12.  Вітчук Оксані Валеріївні, вчителю історії Бабинського ліцею Гощанського
району Рівненської області;
13.  Тодеряну  О.  В.,  керівнику  гуртка  «Foresta»Куликівського  навчально-
виховного комплексу Герцаївського району Чернівецької області;
14.  Сідор  Л.  К.Ю  вчителю  біології  Куликівського  навчально-виховного
комплексу Герцаївського району Чернівецької області;
15. КобилянськійА. Л.,  вчителю біології  Новостародубської загальноосвітньої
школи І-ІІІступенів Петрівського району Кіровоградської області;
16. Яременко І. В., вчителю біології Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Петрівського району Кіровоградської області;
17.   Кухар  Олександру  Данилівну, вчителя  географії  та  трудового  навчання,
керівнику екологічної дружини «Довкілля» Відродженської філії  І-ІІ  ступенів
комунального  закладу  загальної  середньої  освіти  «Успіх»  Новобогданівської
сільської ради Мелітопольського району Запорізької області;
18. Костик Любові Яківні керівнику гуртка юних садівників Краснопільського
навчально-виховного  комплексу  «Дошкільниї  навчальний  заклад-
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Уманського району Черкаської області;
19.  Бролінській  Валентині  Іванівні,  вчителю  біології  Мар’янівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Горохівського  району  Волинської
області;
20.  ГерасимчукВалентину  Адамівну,  вчителя  географії  закладу  загальної
середньої  освіти  «Судченківський  ліцей»  Любешівської  селищної  ради
Волинської області

IV.  Керівництво  та  науково-педагогічннй  колектив  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді  висловлюють подяку
керівникам  обласних  державних  управлінь  освіти  і  науки,  керівникам
загальноосвітніх  навчально-виховних та позашкільних закладів  еколого-
натуралістичного  напряму,  безпосереднім  учасникам  за  організацію,
проведення та участь у Всеукраїнській трудовій акції «Плекаємо сад» серед
учнівської молоді. Сподіваємося на те, що ця робота буде продовжуватися і
в  майбутньому.  Чекаємо  з  великою  зацікавленістю  інформацію  про
проведення Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» у 2020 році.

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


