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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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«10» жовтня 2014 р. № 56

Про підведення підсумків 
Всеукраїнського фестивалю 
«Україна - сад»

Відповідно  до  наказу  МОН  України  від  27.12.2013  №  1842  «Про

затвердження  Плану  всеукраїнських  та  міжнародних  заходів  з  дітьми  та

учнівською  молоддю  на  2014  рік»,  на  базі  Національного  еколого-

натуралістичного  центру  учнівської  молоді  8-10  жовтня  2014  року  було

проведено IV Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад».

Основною метою цього заходу є залучення підростаючого покоління до

дослідницької роботи та виробничої діяльності в галузі садівництва. А також

надання  юним  садівникам  практичних  знань,  умінь  та  навичок,

профорієнтаційної діяльності. І найголовніша мета цього заходу – відродження

садівництва в Україні.  Участь у фінальному етапі Фестивалю взяли команди

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з 14 областей України:

Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,

Запорізької,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,   Херсонської,  Черкаської,

Чернівецької, Чернігівської та м. Києва.

Програмою заходу було передбачено:

 - виставка-презентація науково-дослідницьких та виробничих досягнень

у садівництві дитячими творчими об’єднаннями закладів освіти України;

- посадка саджанців у плодовому саду «Україна - сад»;

-  семінар-практикум  у  Національному  ботанічному  саду  

ім. М. М. Гришка НАН України;

- науково-практична конференція «Симиренківські читання».

Успішному проведенню «Україна - сад» сприяли спонсори:

 Насамперед  це  ТОВ  «Водоспад  –  професійний  садовий  інструмент».

Висловлюємо велику подяку директору цієї фірми, кандидату технічних наук

Сергію Романовичу Коженевському за значний особистий внесок у проведенні

цього  свята.  Дякуємо  Національному  ботанічному  саду  /

ім.  М.  М.  Гришка  в  особі  кандидата  біологічних  наук  Надії  Василівни

Скрипченко  –  головного  наукового  співробітника  відділу  малопоширених

плодово-ягідних культур цього закладу. А також дякуємо головному редактору

журналу  «Нескучний  сад»  Власенко  Світлані  Михайлівні  за  забезпечення

учасників дійства яскравими фаховими журналами.



Наказую:
І. Визначити переможцем та володарем Гран-прі Всеукраїнського дитячого
фестивалю «Україна - сад» 
Колектив  вихованців  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді  Київської області.

ІІ. Визначити переможцем Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна
- сад» та нагородити дипломом І ступеня
Учнівський  колектив  Кузьмінцівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Гайсинського  району

Вінницької області.

ІІІ. Визначити призерами Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна -
сад» та нагородити дипломом ІІ ступеня: 
1.  Колектив  вихованців  Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів

Сумської області;

2. Колектив  вихованців  комунального  закладу  «Станція  юних

натуралістів» Рівненської обласної ради;

3. Учнівський  колектив  загальноосвітньої  школи   І-ІІІ  ст.  с.  Забороль

Луцького району Волинської області;

4. Колектив вихованців Запорізького обласного Центру еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді.

ІV. Визначити призерами  Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна -
сад» та нагородити дипломом ІІІ ступеня: 
1. Колектив вихованців комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної

творчості  учнівської  молоді  Дніпропетровського  району»  Дніпропетровської

області;

2.  Колектив  вихованців  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді;

3.  Колектив  вихованців  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція

юних натуралістів».

V. Визначити призерами  Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна -
сад» за номінаціями та нагородити дипломами: 
в номінації «за просвітницьку діяльність у галузі садівництва»

1.  Колектив  вихованців  Житомирського  обласного  центру  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді;

2.  Колектив  вихованців  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді.

в номінації «за інноваційні напрямки в дослідницькій роботі з садівництва»

1. Колектив вихованців комунального закладу «Черкаський обласний центр

роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».



VI. Визначити переможцем Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна
- сад» та нагородити грамотою за І місце:
1.  Шевченка Андрія,  учня 8  класу Ямпільської  ЗОШ І-ІІІ  ст. №1,  вихованця

Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області.

VІІ. Визначити призерами  Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна
- сад» та нагородити грамотами за ІІ місце: 

1. Самараш Альону, ученицю 9 класу Білоусівського НВК Сокирянського р-

ну, вихованку гуртка Сокирянського РЦТДЮ  Чернівецької області;

2.  Барабаш  Катерину,  ученицю  11  –  Б  класу  СЗОШ  «Світоч»  

м. Дніпрорудного Запорізької області.

VІІІ.  Визначити  призерами   Всеукраїнського  дитячого  фестивалю
«Україна - сад» та нагородити грамотами за ІІІ місце: 
1.  Акастьолова  Олексія,  учня   10  класу  Партизанської  СШ,  вихованця  КЗ

«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді

Дніпропетровського району» Дніпропетровської області;

2. Федак Олександру, ученицю 8 класу Малокопанської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

вихованку   Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного  центру

Закарпатської області;

3.  Солошенка  Захара,  учня   9  класу  Тальнівської   ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  2

Тальнівської районної ради  Черкаської області;

4.  Костюка  Євгенія,  учня   8-А  класу  закладу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ

ступенів  №  5  Вінницької  міської  ради»,  вихованця  гуртка  «Юні  садівники»

Вінницької обласної станції;

5. Кіндрат  Оксану, ученицю  9  класу  Рівненської  української  гімназії,  члена

гуртка «Юні садівники» КЗ «Станція юних натуралістів»  Рівненської обласної

ради.

ІХ.  Дипломом  учасника   Всеукраїнського  фестивалю  «Україна  -  сад»
відзначити: 
1.  Павленка Олексія,  учня 8  класу Ямпільської  ЗОШ І-ІІІ  ст. №1,  вихованця

Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області;

2. Менькова Максима, учня  8 класу Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, вихованця

Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області;

3. Клименко Анну, ученицю 11 класу Партизанської СШ, вихованку  КЗ «Центр

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпропетровського

району» Дніпропетровської області;

4. Горіфуліна Євгенія, учня 11 класу Партизанської СШ, вихованця  КЗ «Центр

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпропетровського

району» Дніпропетровської області;

5. Роман Оксану, ученицю 11 класу Широківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вихованку

гуртка  «Екологія»  Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного

центру   Закарпатської області;

6.  Пацкана Івана, учня 10 класу Золотарівської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованця гуртка

«Юні садівники» Хустської районної СЮН  Закарпатської області;



7. Мазилюка Назара, учня 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Городище Ківерцівського

району  Волинської області;

8. Мазурчук Інну, ученицю 9 класу ЗОШ  І-ІІІ ст. с. Забороль Луцького району

Волинської област;

9. Піхоцьку Вікторію, ученицю 11 класу ЗОШ  І-ІІІ ст. села  Забороль Луцького

району  Волинської області;

10.  Боковенко  Ларису,  ученицю  10  класу  Новосілківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,

вихованку   гуртка  «Екологи-краєзнавці»  Києво-Святошинського  районного

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  Київської області;

11. Литвиненко  Людмилу, ученицю  11  класу  Новосілківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,

вихованку   гуртка  «Екологи-краєзнавці»  Києво-Святошинського  районного

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  Київської області;

12.  Дудніцьку  Катерину,  ученицю  11  класу  Новосілківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,

вихованку   гуртка  «Екологи-краєзнавці»   Києво-Святошинського  районного

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  Київської області;

13.  Каюк  Ліну,  ученицю  5  класу  Новосілківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  вихованку

гуртка  «Юні  садівники»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді  Київської області;

14. Приходько Ольгу, ученицю 8 класу Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованку

гуртка  «Юні  садівники»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді  Київської області;

15.  Григор’єва  Олексія,  учня  10  класу  Макіївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Смілянської районної ради  Черкаської області;

16. Зайвого  Володимира,  учня  9  клас  Макіївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Смілянської районної ради  Черкаської області;

17.  Данилюк Діану, ученицю 9-В класу закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ

ступенів   № 5  Вінницької міської ради», вихованку гуртка «Юні садівники»

Вінницької обласної станції юних натуралістів;

18. Олійник  Олену,  ученицю  11  класу  СЗШ  І-ІІІ  ступенів  с.  Кузьминці

Гайсинського району  Вінницької області;

19. Півошенко Анастасію, ученицю 11 класу СЗШ І-ІІІ ступенів с. Кузьминці

Гайсинського району  Вінницької області;

20.  Королькову Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Полтавського

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

21.  Самохіну  Христину,  ученицю  7  класу  Калініської  спеціальної

загальноосвітньої  школи-інтернату  І-ІІ  ст.  №  1  Херсонської  обласної  ради,

вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

22.  Гуцелюк  Наталію,  ученицю  8  класу  Калініської  спеціальної

загальноосвітньої  школи-інтернату  І-ІІ  ст.  №  1  Херсонської  обласної  ради,

вихованку  гуртка  «Юні  садівники»   КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

23.  Барташ Ганну, ученицю 10 класу Чернігівського обласного педагогічного

ліцею для обдарованої сільської молоді  Чернігівської області;

24. Батюк Анастасію, ученицю 10 класу Чернігівського обласного педагогічного

ліцею для обдарованої сільської молоді  Чернігівської області;

25.  Стародубець  Анастасію,  ученицю  10  класу  Чернігівського  обласного

педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді  Чернігівської області;



26.  Хлистун  Віолетту,  ученицю  10  класу  Чернігівського  обласного

педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді  Чернігівської області;

27. Горай Марію, ученицю 10 класу Забрідської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів Черняхівського району  Житомирської області;

28.  Собченка  Романа,  учня  10  класу  Селянщинського  спортивного  ліцею

Черняхівського району  Житомирської області;

29. Михайленко Юлію, ученицю 9 класу  Селянщинського спортивного ліцею

Черняхівського району  Житомирської області;

30.  Франчук Марію, ученицю 9 класу Рівненської української  гімназії,  члена

гуртка «Юні садівники» КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної

ради;

31.  Панчука   Анатолія,  учня  9  класу  Рівненської  української  гімназії,  члена

гуртка «Юні садівники» КЗ «Станція юних натуралістів»  Рівненської обласної

ради;

32.  Рябук  Катерину,  ученицю  10-Б  класу  СЗОШ  «Світоч» м.  Дніпрорудного

Запорізької області;

34.  Сороку  Владислава,  учня  9-А  класу  СЗОШ  «Світоч»  м.  Дніпрорудного

Запорізької області.

Х.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді за ефективну організаційну роботу та залучення дітей до
участі у Всеукраїнському дитячому фестивалі «Україна - сад» керівникам:
1.  Коковенку  Віктору  Вікторовичу,  завідувачу  відділу  організаційно-масової

роботи Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області;

2.  Сидоренко  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  рослинники»

Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді Дніпропетровського району» Дніпропетровської області;

3.  Токарєвій Олександрі Іванівні,  методисту відділу біології  та дослідницько-

експериментальної роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді;

4. Котик  Мирославі  Євгеніївні,  завідуючій  відділом  Волинського  обласного

еколого-натуралістичного центру;

5. Піцик Марії Анатоліївні, керівнику гуртків Волинського  обласного еколого-

натуралістичного центру;

6.  Фоміній  Олені  Леонідівні,  керівнику  гуртка  «Екологи-краєзнавці»  Києво-

Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді  Київської області;

7.  Даніловій  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  садівники»  Києво-

Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді  Київської області;

8.  Іващенко  Ніні  Петрівні,  завідуючій  методичним  відділом  Комунального

закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської

обласної ради»;

9.  Мішкіній  Раїсі  Борисівні,  завідуючій  відділом  екології  Запорізького

обласного Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

10.  Мигуну  Павлу  Петровичу,  завідувачу  відділу  біології  та  сільського

господарства Вінницької обласної станції юних натуралістів;



11.  Кочерягіній  Наталії  Петрівні,  вчителю  біології   СЗШ  І-ІІІ  ступенів  

с. Кузьминці Гайсинського району Вінницької області;

12.  Валюх  Марії  Юріївні,  завідуючій  відділом  сільського  господарства

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

13. Валіковій Олександрі Віталіївні, методисту Комунального закладу «Центр

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної

ради;

14.  Велігорській  Світлані  Віталіївні,  завідувачу  методичного  відділу

Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

15.  Семеняк  Риті  Миколаївні,  керівнику  гуртка  Житомирського  обласного

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

16. Власюк Інні Миколаївні, методисту Комунального закладу «Станція юних

натуралістів» Рівненської обласної ради.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький


