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Про підсумки Всеукраїнської трудової
акції школярів «Плекаємо сад» за 2015 рік

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23 лютого
2006  року  №1/9-117,  щорічно,  починаючи  з  2006  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» підвів підсумки за 2015 рік.

На III етап конкурсу було представлено 61 робота з 15 регіонів, а саме:
Вінницька,  Чернігівська,  Дніпропетровська,  Запорізька,  Сумська,  Рівненська,
Херсонська,  Волинська,  Чернівецька,  Черкаська,  Полтавська,  Житомирська,
Одеська, Тернопільська та Миколаївська області. 

В порівнянні з минулим роком робота у цьому напрямі висвітлена більш
змістовно,  яскраво,  проілюстрована  світлинами,  дитячими  малюнками,
таблицями та іншими наглядними матеріалами. Із задоволенням відмічаємо той
факт, що в акції за 2015 рік брали участь значно більше родин, адже участь сім'ї
у акції - найдієвіша форма трудового виховання підростаючого покоління. 

На  підставі  протоколу  №10  засідання  журі  за  змістовні  досягнення  у
навчально-дослідницькій роботі та практичній діяльності в галузі садівництва
та участь у Всеукраїнській акції «Плекаємо сад» від 18 грудня 2015 р. 

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

1. Соломаху  Олену  –  ученицю  10  класу  Мліївської  ЗОШ  І-ІІІст.
Городищенського району Черкаської області;

2. Кононова  Назара  -  учня  6-А  класу  ЗОШ  №2  м.  Ямполя  Вінницької
області; 

3. Гелетко  Лілію  –  вихованку  гуртка  «Рослинники  закритого  грунту»
Вінницької обласної станції юних натуралістів;

4. Пархомчука  Богдана  –  учня  6-Б  класу  Мар’янівської  ЗОШ  І-ІІІст.
Горохівського району Волинської області; 



5. Процак Юлію – ученицю 10 класу Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Херсонської
області;

6. Ковальчук  Іванну  –  ученицю  9  класу  Тараканівської  ЗОШ  І-ІІІст.
Дубенського району Рівненської області;

7. Осипову Олександру - вихованку гуртка юних квітникарів Павлоградської
міської станції юних натуралістів Дніпропетровської області;

8. Шиліну  Юлію  –  члена  гуртка  «Основи  наукових  досліджень»
Марганецького  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  учнівської
молоді Дніпропетровської області; 

9. Криворучко  Олександру – ученицю 9 класу Манжеліївської ЗОШ І-ІІІст
Глобинського району Полтавської області;

10.Григоровича  Дмитра  -  члена  гуртка  юних  садівників  Первомайської
міської станції юних натуралістів Миколаївської області;

11.Антіпова Олексія –члена гуртка юних садівників Шосткинської  міської
станції юних натуралістів Сумської області;

12.Гурток  юних  садівників  Роменського  центру  позашкільної  освіти  та
роботи з талановитою молоддю Сумської області;

13.Мовенко Юлю - члена гуртка юних садівників Тростянецького районного
палацу дітей та юнацтва Сумської області.

II.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства  освіти  і  науки  України  за  проведену  змістовну  дослідницьку
роботу  в  рамках  Всеукраїнської  трудової  акції  школярів  «Плекаємо  сад»
наступних учасників: 

1. Качківського  Дениса-  учня  10  класу  Кузьмінцівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Гайсинського району Вінницької області;

2. Заволовича  Дмитра  –  учня  10  класу  Пеньківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Шаргородського району Вінницької області;

3. Коваленко  Аліну  –  ученицю  11класу  ЗОШ  І-ІІІст.  м.  Томашполя
Вінницької області;

4.  Філіпішена Максима –вихованця гуртка «Основи біохімії» Тульчинської
районної станції юних натуралістів Вінницької області;

5. Гурток  юних  біологів  Заборольської  ЗОШ  І-ІІІст.  Луцького  району
Волинської області;

6. Нечипорука  Олександра  -  учня  6-Б  класу  Рокинівського  навчально-
виховного комплексу Луцького району Волинської області;

7. Групу натуралістів «Садівник» 10-Б класу Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
Херсонської області;

8. Екологічний комітет Комишанської ЗОШ І-ІІІ ст. №26 м. Херсона;
9. Учнів  1  та  5  класу  Любимівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Іванівського  району

Херсонської області;
10.Членів  гуртка  юних  екологів  Олександрівської  ЗОШ  І-  ІІІ  ст.

Каланчацького району Херсонської області;
11.Гурток  «Аптека  природи»  Тавричанського  НВК»ЗОШ  І-ІІІ  ст.-ДНЗ»

Каховського району Херсонської області;
12.Стасюк  Софію  –  ученицю  7  класу  Чорноморівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.

Каховського району Херсонської області;



13.Учнів  8  класу  Коростківської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Любарського  району
Житомирської області;

14.Учнів  6-9  класу  Плескачівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Смілянського  району
Черкаської області;

15.Гурток  юних  друзів  природи  Шлолянської  районної  станції  юних
натуралістів;

16.Екологічний загін Скородистицької ЗОШ І-ІІ ст. Чорнобаївського району
Черкаської області;

17.Сидоряка Юрія – учня 9 класу Старововчинецького ліцею Глибоцького
району Чернівецької області;

18.Бортник Аліну-ученицю 8-А класу Томашгородського НВК школа І-ІІІ ст.-
ліцей Рокитнівського району Рівненської області;

19.Тимощук  Софію-  ученицю  5  класу  Колоденської  ЗОШ  Рівненського
району Рівненської області;

20.Вихованців  гуртка  юних  натуралістів  Бабинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Гощанського району Рівненської області;

21.Кондрашину  Наталію  –  члена  клубу  «Ендеміки»  Дубровицького  НВК
Дубровицького району Рівненської області;

22.Собченка  Романа  -  учня  Селянщинського  спортивного  ліцею
Черняхівського району Житомирської області;

23.Клуб «Екос» Житомирського екологічного ліцею №24;
24.Данільченко  Катерину  –  ученицю  8  класу  Могилівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.

Царичанського району Дніпропетровської області;
25.Галаган  Марину  –  ученицю  9  класу  Верхівцевської  СЗШ  №2  І-ІІІ  ст.

Верхньодніпровського району Дніпропетровської області;
26.Учнівський  колектив  Васильківського  НВК  №3  Дніпропетровської

області; 
27.Членів  гуртка  юних  садівників  спеціалізованої  школи  №  115  м.

Дніпропетровська;
28.Учнів  8  класу  Скориківської  ЗОШ  І-ІІІст.  Підволочиського  району

Тернопільської області;
29.Учнів  9  класу  Сильченківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Талалаївського  району

Чернігівської області;
30.Членів  гуртка  юних  рослинників  Кременчуцького  центру  еколого-

натуралістичної творчості Полтавської області;
31.Членів гуртка «Еколог» Кинашівської ЗОШ І-ІІІст. Борзнянського району

Чернігівської області;
32.Вихованців  гуртка  юних рослинників  Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру;
33.Учнів  5-8  класів  Української  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Талалаївського  району

Чернігівської області;
34.Членів гуртка юних садівників Великописарівської районної станції юних

натуралістів Сумської області;
35.Сороку  Оксану-  ученицю  11  класу  Дніпрорудненської  спеціалізованої

школи І-ІІІ ст. «Світоч» Василівського району Запорізької області;
36.Рябчук Катерину – ученицю 11 класу Дніпрорудненської спеціалізованої

школи І-ІІІст. «Світоч» Василівського району Запорізької області;



37.Членів  екодружини  «Екологічна  варта»  Вознесенської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Мелітопольського району Запорізької області;

38.Членів  гуртка  юних  садівників  Мелітопольського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Запорізької області;

39.Членів  гуртка  юних  садівників  Бердянської  міської  станції  юних
натуралістів Запорізької області;

40.Членів  гуртка  «Юний  медик»  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру;

41.Учнів  11  класу  Городненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Болградського  району
Одеської області;

42.Членів  гуртка  «Саду  мого  дивосвіт»  Долинівської  ЗОШ  І-ІІІст.
Арцизького району Одеської області;

43.Нікул  Ольгу  -ученицю  5  класу  Петрівської  ЗОШ  І-  ІІ  ст.  Білгород-
Дністровського району Одеської області.

III.  Висловити  подяку  Національною  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  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 «Плекаємо сад»:

1. Родині Соломах - с. Мліїв Городищенського району Черкаської області;
2. Гервазюку Михайлу Олександровичу – вчителю біології ЗОШ І-ІІІ ст. №2

м. Ямполя Вінницької області; 
3. Слободяник  Тетяні  Василівні-  завідуючу  лабораторією  тепличного

господарства Вінницької обласної станції юних натуралістів;
4. Бролінській Валентині Іванівні – вчителю біології Мар’янівської ЗОШ І-

ІІІст. Горохівського району Волинської області;
5. Гаврилюк Тетяні Леонідівні – вчителю біології Тараканівської ЗОШ І-ІІІ

ст. Дубенського району Рівненської області;
6. Гапотченко  Вікторії  Іванівні  -  керівнику  гуртка  «Основи  наукових

досліджень»  Марганецького  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та
учнівської молоді Дніпропетровської області;

7. Товстолиткіну Миколі Григоровичу – керівнику гуртка юних садівників
Манжеліївської ЗОШ І-ІІІст Глобинського району Полтавської області;

8. Лукіянчук  Людмилі  Василівні  –  керівнику  гуртка  юних  садівників
Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області;

9. Мужилу  Віктору  Івановичу  -  керівнику  гуртка  юних  садівників
Шосткинської міської станції юних натуралістів Сумської області;

10.Кравченко  Аллі  Сергіївні  –  керівнику  гуртка  юних  садівників
Роменського  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю Сумської області;

11.Мовенко  Ользі  Василівні  –  керівнику  гуртка  юних  садівників
Тростянецького  районного  палацу  дітей  та  юнацтва  Сумської  області.

IV.  Керівництво  та  науково-педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  висловлюють  подяку  керівникам
обласних державних управлінь освіти і науки, керівникам загальноосвітніх та
позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного  напряму,



безпосереднім  учасникам  за  організацію,  проведення  та  участь  у
Всеукраїнській  трудовій  акції  «Плекаємо  сад».  Сподіваємося  на  те,  що  ця
робота буде продовжуватися і в майбутньому. Чекаємо з великою зацікавленістю
інформацію про проведення Всеукраїнської трудової акції Плекаємо сад» у 2016
році

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


