
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАКАЗ

м. Київ
«09» жовтня 2015 р. № 54

Про підведення підсумків
Всеукраїнського фестивалю
«Україна - сад»

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015
№ 400 «Про затвердження плану Всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на друге півріччя 2015 року за
основними  напрямами  позашкільної  освіти»  та  від  25.02.2013  №  196  «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  фестиваль  «Україна  –  сад»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.03.2013 за № 409/22941, на
базі  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  7-9
жовтня 2015 року було проведено V 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 ім. М. М. Гришка

НАН України;
- науково-практична конференція «Симиренківські читання».

Успішному  проведенню  V Всеукраїнського  фестивалю  «Україна  -  сад»
сприяли  спонсори:  ТОВ  «Водоспад  –  професійний  садовий  інструмент»,
Національний ботанічний сад імені   М. М. Гришка НАН України,  редакція
журналу «Нескучний сад» 

Участь у фінальному етапі Фестивалю взяли команди загальноосвітніх та
позашкільних  навчальних  закладів  з  11  областей  України:  Вінницької,
Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Івано-Франківської,
Київської,  Миколаївської,  Сумської,  Херсонської,  Хмельницької  та
Чернівецької.



           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:

володаря Гран-прі: 

Колектив  вихованців  комунального  позашкільного  навчального  закладу
Тростянецької районної ради Сумської області «Палац дітей та юнацтва».

І місце:

Колектив  вихованців  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного
центру.

ІІ місце:

1.Учнівський  коллектив  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Клембівка
Ямпільського району Вінницької області;

2. Колектив  вихованців  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Павлоградський  районний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді» Дніпропетровської області.

ІІІ місце:

1. Учнівський колектив Грушківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - агротехнічний
ліцей» Кам’янець - Подільського району Хмельницької області;

2. Рингацький НВК «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад» Новоселицького району Чернівецької області;

3. Колектив вихованців гуртка «Юні садівники» Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.

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

Секція «Плодовий сад»

І місце
1.  Візніченко  Віроніку,  ученицю  10  класу  Кочерезького  НВК  «Кочерезька



загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Павлоградського району
Дніпропетровської  області,  вихованку  КПНЗ  «Павлоградський  районний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської
області.

ІІ місце
1.  Андрійцова  Владислава,  учня  9  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №1  м.  Ямпіль
Вінницької області; 
2.  Обертуна  Василя,  учня  11  класу  Первомайської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №12
Первомайської  міської  ради Миколаївської  області,  вихованця  Первомайської
міської станції юних натуралістів Миколаївської області.

ІІІ місце
1.  Паскар  Богдану,  ученицю  8  класу  Рингацького  НВК  «Загальноосвітній
навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Новоселицького району
Чернівецької області;
2.  Кисилівську Юлію, ученицю 11 класу Грушківського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  і  агротехнічний  ліцей»
Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області;
3.  Цеюкову  Анастасію,  ученицю  10  класу  Пустоварівського  НВК
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дитячий  садок» Сквирського району
Київської області;
4.  Яговенка  Микиту,  учня  10  класу  Новокаховського  техніко-економічного
ліцею  Новокаховської  міської  ради  Херсонської  області,  вихованця  Станції
юних натуралістів Новокаховської міської ради Херсонської області.

Секція «Плодово-ягідний розсадник»

І місце

1. Мовенко Юлію, ученицю 6 класу Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №5 Тростянецької районної ради Сумської області, вихованку КПНЗ
Тростянецької районної ради «Палац дітей та юнацтва» Cумської області.

ІІ місце

1.  Дубляк  Марію,  ученицю 9 класу Малокопанського НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної
ради Закарпатської області.

ІІІ місце

1.  Луканюк  Анастасію,  ученицю  8  класу  Матеївецької  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Коломийського району Івано-Франківської області.

Секція «Ягідництво»



ІІІ місце

1. Гончарова Михайла, учня 9 класу Житомирського екологічного ліцею №24,
вихованця Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді;
2.  Карпенко Яну, ученицю  8  класу  Пустоварівського  НВК  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області.

ІІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  учасників
Всеукраїнського  фестивалю  «Україна  -  сад»  за  високі  результати  в
дослідницькій та практичній діяльності:
1.  Валовську  Юлію,  ученицю  7  класу  Матеївецької  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Коломийського району Івано-Франківської області;
2.  Вікол  Наталю,  ученицю  10  класу  Грушківського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  і  агротехнічний  ліцей»
Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області;
3.  Головка  Владислава,  учня  8  класу  Кочерезького  НВК  «Кочерезька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Павлоградського району
Дніпропетровської  області,  вихованця  КПНЗ  «Павлоградський  районний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської
області;
4.  Грицюк  Ольгу,  ученицю  11  класу  Сторожницької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Ужгородської районної ради Закарпатської області;
5.  Довгань  Юлію,  ученицю  8  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  с.  Клембівка
Ямпільського району Вінницької області;
6.  Житарюк Валерію,  ученицю 8  класу  Рингацького  НВК «Загальноосвітній
навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Новоселицького району
Чернівецької області;
7.  Івасюк  Діану,  ученицю  6  класу  Матеївецької  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Коломийського району Івано-Франківської області;
8. Карпюк Віталіну, ученицю 9 класу Житомирського екологічного ліцею №24,
вихованку Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді;
9.  Колісник  Вікторію,  ученицю  8  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  с.  Клембівка
Ямпільського району Вінницької області;
10.  Куделю  Руслану,  ученицю  9  класу  Кочерезького  НВК  «Кочерезька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Павлоградського району
Дніпропетровської  області,  вихованку  КПНЗ  «Павлоградський  районний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської
області;
11.  Литвинюка  Олега,  учня  10  класу  Грушківського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  і  агротехнічний  ліцей»
Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області;
12.  Марченко Анжеліку, ученицю 7 класу Первомайської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
№12  Первомайської  міської  ради  Миколаївської  області,  вихованку



Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області;
13. Муравицьку Марину, ученицю 9 класу Житомирського екологічного ліцею
№24,  Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;
14.  Олесюка Вадима,  учня 9 класу Тростянецької  спеціалізованої  школи І-ІІІ
ступенів №5 Тростянецької районної ради Сумської області, вихованця КПНЗ
Тростянецької районної ради «Палац дітей та юнацтва» Cумської області;
15. Пазірук Олену, ученицю 10 класу Пустоварівського НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району Київської області;
16. Федак Віолетту, ученицю 9 класу Малокопанського НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Виноградівської районної
ради Закарпатської області;
17. Хахалкіну Валерію, ученицю 9 класу Новокаховського техніко-економічного
ліцею  Новокаховської  міської  ради  Херсонської  області,  вихованку  Станції
юних натуралістів Новокаховської міської ради Херсонської області;
18.  Хахалкіну  Олександру,  ученицю  10  класу  Новокаховського  техніко-
економічного  ліцею  Новокаховської  міської  ради  Херсонської  області,
вихованка Станції юних натуралістів Новокаховської міської ради Херсонської
області.

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. Токарєвій Олександрі Іванівні,  методисту відділу біології  та дослідницько-
експериментальної роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді; 
2. Семеняк Риті Миколаївні, керівнику гуртка Житомирського обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
3.  Баланюк Аллі  Володимирівні, методисту районного методичного кабінету
відділу освіти Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області

4.  Панасюк  Тетяні  Сергіївні,  методисту  КПНЗ  «Павлоградський  районний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді» Дніпропетровської області;

5. Тишкевичу  Володимиру  Терентійовичу,  керівнику  гуртків  КПНЗ
«Павлоградський районний еколого - натуралістичний центр учнівської молоді»
Дніпропетровської області;
6.  Мовенко Ользі  Василівні,  керівнику гуртка  КПНЗ Тростянецької  районної
ради Сумської області «Палац дітей та юнацтва»;
7.  Гакману  Миколі  Васильовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  садоводи»
Грушківського НВК «ЗОШ І-ІІІ  ступенів -  агротехнічний ліцей» Кам’янець -
Подільського району Хмельницької області;
8.  Остафійчук  Оксані  Василівні,  директору  Рингацького  НВК
«Загальноосвітній  навчальний  заклад  -  дошкільний  навчальний  заклад»
Новоселицького району Чернівецької області;



9. Випирайло Надії Олександрівні, керівнику гуртка «Основи біології» Станції
юних натуралістів Новокаховської міської ради Херсонської області;
10.  Люхнич Любові Іванівні, керівнику гуртка «Юний садівник» Матеївецької
ЗОШ І-ІІ ступенів Коломийської районної ради Івано-Франківської області;
11. Кукіль Тетяну Григорівну, вчителя біології Клембівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ямпільського району Вінницької області;
12. Слободянюк Оксані Василівні, в.о. завідувача відділом біології та сільського
господарства Вінницької обласної станції юних натуралістів;
13.  Лукіянчук  Людмилі  Василівні,  керівнику  гуртків  Первомайської  СЮН
Миколаївської області;
14. Ляленку Віктору Устимовичу, вчителю хімії  Пустоварівського навчально-
виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Сквирського району
Київської області.

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


