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

НАКАЗ
м. Київ

«6» жовтня 2017 р. № 76

Про підведення підсумків
Всеукраїнського дитячого
фестивалю «Україна - сад»

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
27.12.2016 р. № 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 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 4-6 жовтня ц. р. було проведено VІІ 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»;
• майстер-класи;
• науково-практична конференція «Симиренківські читання».

Успішному проведенню VІІ 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,
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-
Франківської,  Львівської,  Миколаївської,  Одеської,  Сумської,  Черкаської,
Чернівецької та Чернігівської.

Відповідно до рішення журі:

НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  та  призерами  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» середньої  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів с. Кузьминці Гайсинського району Вінницької області:
• Лісянця  Максима, учня  6  класу  середньої  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ  ступенів  с. Кузьминці  Гайсинського  району  Вінницької  області,
вихованця гуртка «Юні садівники» (50 балів);

• Ляшенко  Анну,  ученицю  7  класу  середньої  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  с. Кузьминці  Гайсинського  району  Вінницької  області,
вихованку гуртка «Юні садівники» (50 балів).

І місце:
1. Команду з Закарпатської області:
• Дубровку  Даніеллу,  ученицю  8  класу  Буштинської  гімназії-інтернату

Тячівської районної ради Закарпатської області (46 балів);
• Поповича Руслана, учня 8 класу Широківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ  ступенів  Виноградівської  районної  ради  Закарпатської  області
(46 балів);

• Сливку  Даніелу,  ученицю  11  класу  Сторожницької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  Ужгородської  районної  ради Закарпатської  області
(46 балів).

2. Вихованців  гуртка  «Юні  садівники»  Тростянецького  Палацу  дітей  та
юнацтва Сумської області:

• Литвин  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Тростянецького
Палацу  дітей  та  юнацтва  Сумської  області,  ученицю
8 класу Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 (47 балів);

• Мовенко  Юлію,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Тростянецького
Палацу  дітей  та  юнацтва Сумської  області,  ученицю  8  класу
Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 (47 балів);

• Олесюка  Вадима,  вихованця  гуртка  «Юні  садівники»  Тростянецького
Палацу дітей та юнацтва Сумської області, учня 11 класу Тростянецької
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 (47 балів).

ІІ місце:
1. Учнівський  колектив  комунального  закладу  «Дніпрорудненська

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівської районної ради
Запорізької області:

• Карнаух Поліну,  ученицю  8  класу  комунального  закладу
«Дніпрорудненська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Василівської районної ради Запорізької області (40 балів);

• Комарець  Катерину,  ученицю  10  класу  комунального  закладу
«Дніпрорудненська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Василівської районної ради Запорізької області (40 балів);

• Стоянову  Вероніку,  ученицю  11  класу  комунального  закладу
«Дніпрорудненська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Василівської районної ради Запорізької області (40 балів).



2. Команду з Чернівецької області:
• Васкан  Наталію,  ученицю  10  класу  Веренчанської  загальноосвітньої

школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Ірини  Вільде  Заставнівського  району
Чернівецької області (41 бал);

• Кривак  Ангеліну,  ученицю  9  класу  Веренчанської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Ірини  Вільде  Заставнівського  району
Чернівецької області (41 бал);

• Самараш Ангеліну, ученицю 9 класу Білоусівського навчально-виховного
комплексу Сокирянського району Чернівецької області (41 бал).

3. Вихованців  гуртка  «Юні  дослідники»  Староцаричанської
загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  Білгород-Дністровського району
Одеської області:

• Величко Євгенію, ученицю 11 класу Староцаричанської загальноосвітньої
школи І–ІІІ  ступенів  Білгород-Дністровського району Одеської  області,
вихованку гуртка «Юні дослідники» (39 балів);

• Панову Альбіну, ученицю 10 класу Староцаричанської загальноосвітньої
школи І–ІІІ  ступенів  Білгород-Дністровського району Одеської  області,
вихованку гуртка «Юні дослідники» (39 балів);

• Цівку Анастасію, ученицю 10 класу Староцаричанської загальноосвітньої
школи І–ІІІ  ступенів  Білгород-Дністровського району Одеської  області,
вихованку гуртка «Юні дослідники» (39 балів).

4. Учнівський колектив комунального закладу освіти «Спеціалізована школа
№ 115» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області:

• Адонку  Валерію,  ученицю  9  класу  комунального  закладу  освіти
«Спеціалізована  школа  № 115»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області (40 балів);

• Гаркушу  Єлизавету,  ученицю  8  класу  комунального  закладу  освіти
«Спеціалізована  школа  № 115»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області (40 балів);

• Третьякову  Софію,  ученицю  8  класу  комунального  закладу  освіти
«Спеціалізована  школа  № 115»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області (40 балів).

5. Учнівський колектив Романівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Романівського району Житомирської області:

• Бабія  Сергія,  учня  11  класу  Романівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Романівського району Житомирської області (39 балів);

• Макаревич  Марину,  ученицю  11  класу  Романівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Романівського  району  Житомирської  області
(39 балів);

• Макарчук  Альону,  ученицю  11  класу  Романівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Романівського  району  Житомирської  області
(39 балів).

ІІІ місце:
1. Учнівський  колектив  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 30

м. Краматорська Донецької області:



• Рибалко  Анастасію,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 30 м. Краматорська Донецької області (28 балів);

• Ткачук  Карину,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 30 м. Краматорська Донецької області (28 балів);

• Черняховську  Валерію,  ученицю  6  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 30 м. Краматорська Донецької області (28 балів).

2. Учнівський колектив Фитьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області:

• Міщук Вероніку, ученицю 10 класу Фитьківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Надвірнянської  районної  ради  Івано-Франківської  області
(32 бали);

• Павлюк  Юліанну,  ученицю  10  класу  Фитьківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Надвірнянської  районної  ради  Івано-Франківської
області (32 бали);

• Попович Лесю, ученицю 10 класу Фитьківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Надвірнянської  районної  ради  Івано-Франківської  області
(32 бали).

3. Вихованців  гуртка  «Юні  садівники»  комунального  закладу  Львівської
обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»:

• Макулевич Наталію, ученицю 7 класу Синьківського навчально-виховного
комплексу  Радехівського  району  Львівської  області,  вихованку  гуртка
«Юний  садівник»  комунального  закладу  Львівської  обласної  ради
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» (35 балів);

• Сеньчука  Василя,  учня  8  класу  Синьківського  навчально-виховного
комплексу  Радехівського  району  Львівської  області,  вихованця  гуртка
«Юний  садівник»  комунального  закладу  Львівської  обласної  ради
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» (35 балів);

• Сторожинську  Марію, ученицю  8  класу  Синьківського  навчально-
виховного комплексу Радехівського району Львівської області, вихованку
гуртка «Юний садівник» комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» (35 балів).

4. Вихованців гуртка «Юні садівники» Первомайської міської станції юних
натуралістів Миколаївської області:

• Москаленко Тетяну, ученицю 7  класу  Первомайської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 12 Миколаївської області, вихованку гуртка «Юні
садівники» Первомайської міської станції юних натуралістів (30 балів);

• Тодорошка Романа, учня 7 класу Первомайської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  № 12  Миколаївської  області,  вихованця  гуртка  «Юні
садівники» Первомайської міської станції юних натуралістів (30 балів);

• Шевцову  Оксану,  ученицю  7  класу  Первомайської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 12 Миколаївської області, вихованку гуртка «Юні
садівники» Первомайської міської станції юних натуралістів (30 балів).



5. Вихованців Шполянської районної станції юних натуралістів Черкаської
області:

• Гудзей  Руслану,  ученицю  8  класу  Шполянського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 2  –  ліцей»
Шполянської районної ради Черкаської області,  вихованку Шполянської
районної станції юних натуралістів Черкаської області (33 бали);

• Русанову  Ірину,  ученицю  9  класу  Шполянського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 3  –  гімназія»
Шполянської районної ради Черкаської області,  вихованку Шполянської
районної станції юних натуралістів Черкаської області (33 бали);

• Удовик  Каріну,  ученицю  8  класу  Шполянського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 2  –  ліцей»
Шполянської районної ради Черкаської області,  вихованку Шполянської
районної станції юних натуралістів Черкаської області (33 бали).

6. Вихованців гуртка «Юні садівники» Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»:

• Зажитько Анну, ученицю 9 класу Чернігівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  № 21,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» (32 бали);

• Пінчук Анну, ученицю 9 класу Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 21, вихованку гуртка «Юні садівники» Комунального закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» (32 бали);

• Чалу Марію, ученицю 9 класу Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 21, вихованку гуртка «Юні садівники» Комунального закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» (32 бали).

ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за зайняте
І  місце  в  науково-практичній  конференції  Всеукраїнського  дитячого
фестивалю «Україна – сад»:

1. Стоянову  Вероніку,  ученицю  11  класу  комунального  закладу
«Дніпрорудненська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Василівської районної ради Запорізької області (49 балів);

2. Шарко  Тетяну,  ученицю  7  класу  комунального  закладу  «Гуманітарна
гімназія  № 1 імені  М. І. Пирогова Вінницької  міської  ради»  Вінницької
області,  вихованку гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної станції
юних натуралістів (50 балів).

ІІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за зайняте
ІІ  місце  в  науково-практичній  конференції  Всеукраїнського  дитячого
фестивалю «Україна – сад»:

1. Адонку  Валерію,  ученицю  9  класу  комунального  закладу  освіти
«Спеціалізована  школа  № 115»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області (43 бали);

2. Бабія  Сергія,  учня  11  класу  Романівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Романівського району Житомирської області (43 бали);



3. Лускала  Дмитра,  учня  9  класу  комунального  закладу  «Гуманітарна
гімназія  № 1 імені  М. І. Пирогова Вінницької  міської  ради»  Вінницької
області,  вихованця гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної станції
юних натуралістів (42 бали);

4. Поповича Руслана, учня 8 класу Широківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Виноградівської  районної  ради  Закарпатської  області
(43 бали);

5. Самараш Ангеліну, ученицю 9 класу Білоусівського навчально-виховного
комплексу Сокирянського району Чернівецької області (42 бали).

ІV.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за зайняте
ІІІ  місце  в  науково-практичній  конференції  Всеукраїнського  дитячого
фестивалю «Україна – сад»:

1. Величко Євгенію, ученицю 11 класу Староцаричанської загальноосвітньої
школи І–ІІІ  ступенів  Білгород-Дністровського району Одеської  області,
вихованку гуртка «Юні дослідники» (37 балів);

2. Міщук Вероніку, ученицю 10 класу Фитьківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Надвірнянської  районної  ради  Івано-Франківської  області
(39 балів);

3. Пінчук  Анну, ученицю  9  класу  Чернігівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 21,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» (39 балів);

4. Сторожинську  Марію, ученицю  8  класу  Синьківського  навчально-
виховного комплексу Радехівського району Львівської області, вихованку
гуртка «Юний садівник» комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» (36 балів);

5. Ткачук  Карину,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 30 м. Краматорська Донецької області (36 балів);

6. Удовик  Каріну,  ученицю  8  класу  Шполянського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 2  –  ліцей»
Шполянської районної ради Черкаської області,  вихованку Шполянської
районної станції юних натуралістів Черкаської області (38 балів);

7. Шевцову  Оксану,  ученицю  7  класу  Первомайської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 12 Миколаївської області, вихованку гуртка «Юні
садівники» Первомайської міської станції юних натуралістів (30 балів).

V.  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. Васкан  Наталію,  ученицю  10  класу  Веренчанської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Ірини  Вільде  Заставнівського  району
Чернівецької області;

2. Гаркушу  Єлизавету,  ученицю  8  класу  комунального  закладу  освіти
«Спеціалізована  школа  № 115»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області;



3. Гудзей  Руслану,  ученицю  8  класу  Шполянського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 2  –  ліцей»
Шполянської районної ради Черкаської області,  вихованку Шполянської
районної станції юних натуралістів Черкаської області;

4. Дубровку  Даніеллу,  ученицю  8  класу  Буштинської  гімназії-інтернату
Тячівської районної ради Закарпатської області;

5. Зажитько Анну, ученицю 9 класу Чернігівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  № 21,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

6. Карнаух Поліну,  ученицю  8  класу  комунального  закладу
«Дніпрорудненська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Василівської районної ради Запорізької області;

7. Комарець  Катерину,  ученицю  10  класу  комунального  закладу
«Дніпрорудненська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Василівської районної ради Запорізької області;

8. Кривак  Ангеліну,  ученицю  9  класу  Веренчанської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Ірини  Вільде  Заставнівського  району
Чернівецької області;

9. Литвин  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Тростянецького
Палацу  дітей  та  юнацтва  Сумської  області,  ученицю  8  класу
Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5;

10.Лісянця  Максима, учня  6  класу  середньої  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  с. Кузьминці  Гайсинського  району  Вінницької  області,
вихованця гуртка «Юні садівники»;

11.Ляшенко  Анну,  ученицю  7  класу  середньої  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  с. Кузьминці  Гайсинського  району  Вінницької  області,
вихованку гуртка «Юні садівники»;

12.Макаревич  Марину, ученицю  11  класу  Романівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Романівського району Житомирської області;

13.Макарчук  Альону,  ученицю  11  класу  Романівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Романівського району Житомирської області;

14.Макулевич  Наталію,  ученицю  7  класу  Синьківського  навчально-
виховного комплексу Радехівського району Львівської області, вихованку
гуртка «Юний садівник» комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

15.Москаленко Тетяну, ученицю 7 класу Первомайської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 12 Миколаївської області, вихованку гуртка «Юні
садівники» Первомайської міської станції юних натуралістів;

16.Олесюка  Вадима,  вихованця  гуртка  «Юні  садівники»  Тростянецького
Палацу дітей та юнацтва Сумської області, учня 11 класу Тростянецької
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5;

17.Павлюк  Юліанну,  ученицю  10  класу  Фитьківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Надвірнянської  районної  ради  Івано-Франківської
області;

18.Панову Альбіну, ученицю 10 класу Староцаричанської загальноосвітньої
школи І–ІІІ  ступенів  Білгород-Дністровського району Одеської  області,
вихованку гуртка «Юні дослідники»;



19.Попович Лесю, ученицю 10 класу Фитьківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області;

20.Рибалко  Анастасію,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 30 м. Краматорська Донецької області;

21.Русанову  Ірину, ученицю  9  класу  Шполянського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 3  –  гімназія»
Шполянської районної ради Черкаської області,  вихованку Шполянської
районної станції юних натуралістів Черкаської області;

22.Сеньчука  Василя,  учня  8  класу  Синьківського  навчально-виховного
комплексу  Радехівського  району  Львівської  області,  вихованця  гуртка
«Юний  садівник»  комунального  закладу  Львівської  обласної  ради
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

23.Сливку  Даніелу,  ученицю  11  класу  Сторожницької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області;

24.Тодорошка Романа, учня 7 класу Первомайської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  № 12  Миколаївської  області,  вихованця  гуртка  «Юні
садівники» Первомайської міської станції юних натуралістів;

25.Третьякову  Софію,  ученицю  8  класу  комунального  закладу  освіти
«Спеціалізована  школа  № 115»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області;

26.Цівку Анастасію, ученицю 10 класу Староцаричанської загальноосвітньої
школи І–ІІІ  ступенів  Білгород-Дністровського району Одеської  області,
вихованку гуртка «Юні дослідники»;

27.Чалу  Марію,  ученицю  9  класу  Чернігівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 21,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

28.Черняховську  Валерію,  ученицю  6  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 30 м. Краматорська Донецької області.

ІV. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  ефективну
організаційну  роботу  та  залучення  дітей  до  участі  у  Всеукраїнському
дитячому фестивалі «Україна – сад»:

1. Величко  Олександрі  Іванівні,  директору,  вчителю  біології  та  хімії
Староцаричанської  загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  Білгород-
Дністровського району Одеської області;

2. Гаркуші  Наталії  Федорівні,  вчителю  комунального  закладу  освіти
«Спеціалізована  школа  № 115»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської  області,  керівнику  гуртка  «Юні  садівники»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Дніпровської міської ради;

3. Данилюк  Лілії  Миколаївні,  вчителю  біології  Фитьківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Надвірнянської  районної  ради
Івано-Франківської області;

4. Іващенко  Ніні  Петрівні, завідуючій  відділом  методичної  роботи
комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»;



5. Капітановій  Людмилі  Миколаївні,  вчителю  біології  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 30 м. Краматорська Донецької області;

6. Костюку Тарасу Васильовичу, вчителю трудового навчання та  фізичної
культури  Синьківського  навчально-виховного  комплексу  Радехівського
району  Львівської  області,  керівнику  гуртка  «Юні  садівники»
комунального  закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

7. Кочеригіній  Наталії  Петрівні,  вчителю  біології  та  хімії  середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кузьминці Гайсинського району
Вінницької області;

8. Кривак  Наталії  Георгіївні,  вчителю  біології  Веренчанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ірини Вільде Заставнівського
району Чернівецької області;

9. Лукіянчук  Людмилі  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юні  садівники»
Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області;

10.Мигуну  Павлу  Петровичу,  завідувачу  відділом  біології,  методисту,
керівнику  гуртка  «Юні  садівники»  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів;

11.Перемот Світлані Миколаївні,  методисту Шполянської районної станції
юних натуралістів Черкаської області;

12.Попович  Наталії  Василівні,  вчителю  української  мови  та  літератури
Фитьківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Надвірнянської
районної ради Івано-Франківської області;

13.Родині Мовенків, мешканцям м. Тростянця Сумської області;
14.Рожко  Катерині  Леонідівні,  вчителю  біології  Романівської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Романівського  району
Житомирської області;

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

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

17.Чалій Олені Григорівні, керівнику гуртка «Юні садівники» Комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

V. Нагородити почесною грамотою Українського науково-дослідного
інституту садівництва Національної академії аграрних наук за досягнення
в науково-дослідницькій роботі в галузі ягідництва:

1. Мовенко  Юлію  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»
Тростянецького  Палацу  дітей  та  юнацтва Сумської  області,  ученицю
8 класу Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 (49 балів).

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


