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

НАКАЗ
м. Київ

«7» жовтня 2016 р. № 68

Про підведення підсумків
Всеукраїнського дитячого
фестивалю «Україна - сад»

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
25.12.2015 р. № 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік» та
від  25.02.2013 р.  № 196  «Про  затвердження  Положення  про  Всеукраїнський
фестиваль  «Україна  –  сад»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
14.03.2013 р. за № 409/22941, на базі Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  
5-7 жовтня ц. р. було проведено VІ Всеукраїнський фестиваль «Україна - сад».

Фестиваль проводиться з метою залучення підростаючого покоління до
дослідницької роботи та виробничої діяльності  в галузі  садівництва,  надання
юним  садівникам  практичних  знань,  умінь  та  навичок  профорієнтаційної
діяльності, відродження садівництва в Україні.

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

імені М. М. Гришка Національної академії наук України;
 науково-практична конференція «Симиренківські читання».
Успішному проведенню VІ Всеукраїнського фестивалю «Україна -  сад»

сприяли  спонсори:  ТОВ  «Водоспад  –  професійний  садовий  інструмент»,
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка Національної академії наук
України, редакція журналу «Нескучний сад».

Участь у фінальному етапі Фестивалю взяли команди загальноосвітніх та
позашкільних  навчальних  закладів  з  14  областей  України:  Вінницької,
Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,
Запорізької,  Київської,  Одеської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,
Черкаської та Чернігівської.

Відповідно до рішення журі:
НАКАЗУЮ:

І. Визнати  переможцями  Всеукраїнського  дитячого  фестивалю
«Україна  –  сад»  та  нагородити  грамотою  Національного  еколого-



натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  вагомий  внесок  у  розвиток  юннатівського  садівництва,
просвітницьку діяльність в галузі садівництва:

володаря Гран-прі:
1. Вихованців гуртка «Юні садівники» комунального закладу «Станція юних

натуралістів» Рівненської обласної ради (Дзюбук Олесю, Дзюбук Ольгу,
Бобровську Аліну).
І місце:

1. Вихованців гуртка «Юні садівники» КПНЗ Тростянецької районної ради
«Палац  дітей  та  юнацтва»  Сумської  області  (Мовенко Юлію,  Ніконову
Анастасію, Олесюка Вадима);

2. Учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Забороль Луцького району
Волинської  області  (Савонік  Каріну,  Гагаловську  Людмилу,  Мазурчук
Інну).
ІІ місце:

1. Вихованців  гуртка  «Юні  садівники»  Барського  районного  центру
позашкільної  роботи  з  дітьми  та  підлітками  Вінницької  області
(Задорожну Марію, Проценко Тетяну);

2. Вихованців  гуртка  «Друзі  природи»  Києво-Святошинського  районного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської
області при Новосілківській загальноосвітній школі (Каюк Ліну, Романюк
Марію);

3. Учнівський колектив Костянтинівського районного навчально-виховного
об’єднання «Гімназія – Мала академія наук № 1 «Таврія» Мелітопольської
районної ради Запорізької області (Сініцина Родислава, Джокова Павла,
Кудрю Поліну);

4. Учнівський колектив Скориківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Скориківської  сільської  ради  Підволочиського  району  Тернопільської
області (Хемій Юлію, Музику Андріану);

5. Учнівський  колектив  Буштинської  гімназії-інтернату  гуманітарного
профілю
І-ІІІ  ступенів  Буштинської  селищної  ради  Тячівського  району
Закарпатської  області,  вихованців  гуртка  «Юні  валеологи»  Тячівського
районного  еколого-натуралістичного  центру  Закарпатської  області
(Сабадош Вікторію, Мошкіну Валерію).
ІІІ місце:

1. Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  Донецького  еколого-
натуралістичного центру (Мартиненка Микиту, Гуляєву Ангеліну, Швець
Карину);

2. Вихованців  еколого-краєзнавчого  гуртка  Староцаричанської  ЗОШ
І–ІІІ ступенів Білгород-Дністровського району Одеської області (Лещенко
Ліну, Величко Євгенію, Мораренко Анну);

3. Колектив  екологічної  просвіти  «Зорецвіт»  Романівського  ліцею
Романівської районної ради Романівського району Житомирської області
(Скоробогату Владиславу, Загладу Вікторію, Мусійчук Дарину);

4. Учнів КЗ «Верхівцевська СЗШ № 2 I-III ступенів» Верхньодніпровського
району Дніпропетровської області (Омельченко Вікторію, Райлян Альону,
Чернуху Людмилу);



5. Учнівський колектив Тернівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Смілянського району Черкаської області (Геращенка Сергія).
ІІ. Визнати  переможцями  в  науково-практичній  конференції

Всеукраїнського  дитячого  фестивалю  «Україна  –  сад»  та  нагородити
грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України:

І місце
1. Геращенка  Сергія,  учня  11  класу  Тернівської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Смілянського району Черкаської області;
2. Сініцина  Родислава,  учня  11  класу  Костянтинівського  районного

навчально-виховного  об’єднання  «Гімназія  –  Мала  академія  наук  № 1
«Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області.
ІІ місце

1. Дзюбук  Ольгу,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради;

2. Мовенко  Юлію,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»
КПНЗ Тростянецької районної ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської
області;

3. Савонік Каріну, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Забороль Луцького району Волинської області;

4. Хемій Юлію, ученицю 9 класу Скориківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ  ступенів  Скориківської  сільської  ради  Підволочиського  району
Тернопільської області.
ІІІ місце

1. Карягіна Олександра, учня 9 класу Леськівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Черкаського району, вихованця Черкаської районної станції
юних натуралістів;

2. Каюк Ліну, ученицю 7 класу, вихованку гуртка «Друзі природи» Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області при Новосілківській загальноосвітній
школі;

3. Коваленко Катерину, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Юні садівники»
Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

4. Лещенко Ліну, ученицю 10 класу, вихованку еколого-краєзнавчого гуртка
Староцаричанської  ЗОШ І–ІІІ  ступенів  Білгород-Дністровського району
Одеської області;

5. Мартиненка  Микиту,  учня  8  класу  загальноосвітньої  школи  № 32
І-ІІІ ступенів м. Краматорська Донецької області, вихованця гуртка «Юні
квітникарі» Донецького еколого-натуралістичного центру;

6. Сабадош  Вікторію,  ученицю  9  класу  Буштинської  гімназії-інтернату
гуманітарного  профілю  І-ІІІ  ступенів  Буштинської  селищної  ради
Тячівського  району  Закарпатської  області,  вихованку  гуртка  «Юні
валеологи»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
Закарпатської області;

7. Скоробогату  Владиславу,  ученицю  8  класу,  вихованку  колективу
екологічної  просвіти  «Зорецвіт»  Романівського  ліцею  Романівської
районної ради Романівського району Житомирської області;



8. Чернуху  Людмилу,  ученицю  8  класу  КЗ  «Верхівцевська  СЗШ  № 2
I-III ступенів» Верхньодніпровського району Дніпропетровської області;

9. Якіменка Володимира, учня 7 класу, вихованця гуртка «Юні садівники»
Вінницької обласної станції юних натуралістів.
ІІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за участь в
науково-практичній  конференції  Всеукраїнського  дитячого  фестивалю
«Україна – сад»:

1. Бобровську Аліну, ученицю 6 класу, вихованку гуртка «Юні садівники»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради;

2. Величко  Євгенію,  ученицю  10  класу,  вихованку  еколого-краєзнавчого
гуртка  Староцаричанської  ЗОШ  І–ІІІ  ступенів  Білгород-Дністровського
району Одеської області;

3. Гагаловську  Людмилу,  ученицю  10  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів с. Забороль Луцького району Волинської області;

4. Гуляєву  Ангеліну,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  № 32
І-ІІІ ступенів м. Краматорська Донецької області, вихованку гуртка «Юні
квітникарі» Донецького еколого-натуралістичного центру;

5. Гуриненко  Марію,  ученицю  9  класу  Леськівської  загальноосвітньої
школи, вихованку Черкаської районної станції юних натуралістів;

6. Джокова  Павла,  учня  9  класу Костянтинівського районного навчально-
виховного  об’єднання  «Гімназія  –  Мала  академія  наук  № 1  «Таврія»
Мелітопольської районної ради Запорізької області;

7. Дзюбук  Олесю,  ученицю  5  класу,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради;

8. Загладу  Вікторію,  ученицю  11  класу,  вихованку  колективу  екологічної
просвіти  «Зорецвіт»  Романівського  ліцею  Романівської  районної  ради
Романівського району Житомирської області;

9. Задорожну Марію, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Юні садівники»
Барського районного центру позашкільної роботи з дітьми та підлітками
Вінницької області;

10.Кудрю Поліну, ученицю 9 класу Костянтинівського районного навчально-
виховного  об’єднання  «Гімназія  –  Мала  академія  наук  № 1  «Таврія»
Мелітопольської районної ради Запорізької області;

11.Лускала  Дмитра,  учня  8  класу,  вихованця  гуртка  «Юні  садівники»
Вінницької обласної станції юних натуралістів;

12.Мазурчук Інну, ученицю 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Забороль Луцького району Волинської області;

13.Мацькович  Діану,  ученицю  7  класу  Ужгородської  загальноосвітньої
школи  № 8  Закарпатської  області,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;

14.Мораренко  Анну,  ученицю  10  класу,  вихованку  еколого-краєзнавчого
гуртка  Староцаричанської  ЗОШ  І–ІІІ  ступенів  Білгород-Дністровського
району Одеської області;



15.Мошкіну  Валерію,  ученицю  10  класу  Буштинської  гімназії-інтернату
гуманітарного  профілю  І-ІІІ  ступенів  Буштинської  селищної  ради
Тячівського  району  Закарпатської  області,  вихованку  гуртка  «Юні
валеологи»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
Закарпатської області;

16.Музику  Андріану,  ученицю  9  класу  Скориківської  загальноосвітньої
школи
І-ІІІ  ступенів  Скориківської  сільської  ради  Підволочиського  району
Тернопільської області;

17.Мусійчук  Дарину,  ученицю  8  класу,  вихованку  колективу  екологічної
просвіти  «Зорецвіт»  Романівського  ліцею  Романівської  районної  ради
Романівського району Житомирської області;

18.Ніконову  Анастасію,  ученицю  10  класу,  вихованку  гуртка  «Юні
садівники» КПНЗ Тростянецької районної ради «Палац дітей та юнацтва»
Сумської області;

19.Олесюка  Вадима,  учня  10  класу,  вихованця  гуртка  «Юні  садівники»
КПНЗ Тростянецької районної ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської
області;

20.Омельченко  Вікторію,  ученицю  8  класу  КЗ  «Верхівцевська  СЗШ № 2
I-III ступенів» Верхньодніпровського району Дніпропетровської області;

21.Проценко Тетяну, ученицю 11 класу, вихованку гуртка «Юні садівники»
Барського районного центру позашкільної роботи з дітьми та підлітками
Вінницької області;

22.Райлян  Альону,  ученицю  8  класу  КЗ  «Верхівцевська  СЗШ № 2
I-III ступенів» Верхньодніпровського району Дніпропетровської області;

23.Романюк Марію,  ученицю 6  класу, вихованку  гуртка  «Друзі  природи»
Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Київської  області  при  Новосілківській
загальноосвітній школі;

24.Самійленко Інну, ученицю 6  класу, вихованку гуртка  «Юні  садівники»
Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Київської  області  при  Новосілківській
загальноосвітній школі;

25.Чалу  Марію,  ученицю  8  класу,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»
Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

26.Швець  Карину,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  № 32
І-ІІІ ступенів м. Краматорська Донецької області, вихованку гуртка «Юні
квітникарі» Донецького еколого-натуралістичного центру.
ІV. За ефективну організаційну роботу та залучення дітей до участі

у  Всеукраїнському  дитячому  фестивалі  «Україна  –  сад»  надати  подяку
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України:

1. Бобровській  Валентині  Анатоліївні,  заввідділу  біології  і  сільського
господарства  Комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради;

2. Величко  Олександрі  Іванівні,  керівнику  гурткової  роботи,  вчителю
біології  Староцаричанської ЗОШ І–ІІІ ступенів Білгород-Дністровського
району Одеської області;



3. Власик  Аллі  Миколаївні,  заввідділу  біології  і  сільського  господарства
Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради;

4. Даніловій  Ользі  Миколаївні,  керівнику гуртка «Юні  садівники» Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області при Новосілківській загальноосвітній
школі;

5. Дризі  Наталії  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»  Донецького
еколого-натуралістичного  центру,  вчителю  біології  загальноосвітньої
школи № 32 м. Краматорська Донецької області;

6. Єременко  Ользі  Петрівні,  вчителю  математики  КЗ  «Верхівцевська
СЗШ № 2
I-III ступенів» Верхньодніпровського району Дніпропетровської області;

7. Іващенко  Ніні  Петрівні,  заввідділу  методичної  роботи  Комунального
закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми
Черкаської обласної ради»;

8. Корнелюку  Вадиму  Григоровичу,  вчителю  біології  загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів с. Забороль Луцького району Волинської області;

9. Котик Мирославі Євгеніївні, заввідділу Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру;

10.Кравець Світлані Володимирівні, заступнику директора з виховної роботи
Романівського ліцею Романівської  районної  ради  Романівського району
Житомирської області;

11.Макогон  Жанні  Зіновіївні,  заступнику  директора,  вчителю  біології,
керівнику садівничого об’єднання загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Забороль Луцького району Волинської області;

12.Прохоровій  Тетяні  Володимирівні,  вчителю біології  КЗ  «Верхівцевська
СЗШ № 2 I-III ступенів» Верхньодніпровського району Дніпропетровської
області;

13.Токарєвій  Олександрі  Іванівні,  методисту  відділу  біології  та
дослідницько-експериментальної  роботи  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

14.Ухобатовій  Тетяні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  Комунального  закладу
«Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Запорізької обласної ради;

15.Фоміній  Олені  Леонідівні,  керівнику  гуртка  «Друзі  природи»  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області при Новосілківській загальноосвітній
школі;

16.Чалій  Олені  Григорівні,  керівнику  гуртків  Комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

17.Чорній Ірині Богданівні, вчителю біології Скориківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Скориківської сільської ради Підволочиського району
Тернопільської області.
V. Нагородити  почесною  грамотою  Українського  науково-

дослідного інституту садівництва Національної академії аграрних наук за
вагомий  особистий  внесок  у  підготовку  майбутніх  садівників  України,



залучення  учнівської  молоді  до  участі  у  Всеукраїнському  дитячому
фестивалі  «Україна  –  сад»  та  просвітницьку  діяльність  у  галузі
садівництва та серед широких верств населення:

1. Мигуна Павла Петровича, керівника гуртка юних садівників Вінницької
обласної станції юних натуралістів;

2. Мовенко  Ольгу  Василівну,  керівника  гуртка  юних  садівників
Тростянецького Палацу юнацтва Сумської області.

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

Виконали:
Мазур П. О.,
Дзюбенко К. О.


