
 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

«21» вересня 2018 р.       № 84 

 

Про підсумки відбіркового (заочного) етапу 

Всеукраїнського Фестивалю «Україна –сад» 

 

На виконання Плану всеукраїнських та міжнародних організаційно-

масових заходів на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), 

затвердженого наказом МОН від 04.01.2018 № 12, у вересні-жовтні 2018 р. 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з 

Національним університетом біоресурсів та природокористування України, 

Українським науково-дослідним інститутом садівництва Національної академії 

аграрних наук проводять Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад». 

У вересні 2018 року був проведений І (заочний) етап Всеукраїнського 

фестивалю «Україна –сад». 

За результатами заходу та відповідно до підсумків журі відбіркового 

(заочного) етапу Всеукраїнського Фестивалю «Україна –сад» 

 

НАКАЗУЮ 

 

І. Допустити до участі в ІІ (очному) етапі Всеукраїнського 

фестивалю «Україна-сад» переможців І (заочного) етапу Всеукраїнського 

фестивалю «Україна –сад» (додаток 1). 

 

ІІ. Провести ІІ (очний) етап Всеукраїнського фестивалю «Україна-

сад» 3-5 жовтня 2018 року в Національному еколого-натуралістичному 

центрі учнівської молоді. 

 

Директор 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 



Додаток 1 до 

Наказу № 84  від 21.09.2018 р. 

Про підсумки відбіркового 

(заочного) етапу 

Всеукраїнського Фестивалю 

«Україна –сад» 

 

Переможці І (заочного) етапу Всеукраїнського фестивалю «Україна – сад», 

які запрошуються до участі в ІІ (очному) етапі фестивалю: 

 

Вінницька область 

 

1. Богачук Анастасія – учениця 9 класу Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Вінницької області; 

2. Герасимчук Марія – учениця 9 класу Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Вінницької області; 

3. Дячук Інна – вихованка гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної станції 

юних натуралістів; 

Керівники команди: Мигун Павло Петрович, завідуючий відділом біології 

та с/г, керівник гуртка-методист «Юні садівники» Вінницької обласної 

станції юних натуралістів; 

Захарова Олена Василівна, вчитель біології Іллінецької ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 1 Вінницької області. 

 

Дніпропетровська область 

 

1. Чорнявська Єлизавета – учениця 11 класу Кочерезького НВК 

Дніпропетровської області; 

2. Заворозка Віталій – учень 11 класу Кочерезького навчально-виховного 

комплексу Дніпропетровської області; 

3. Лященко Микола – учень 11 класу Кочерезького навчально-виховного 

комплексу Дніпропетровської області; 

Керівник команди: Тишкевич Володимир Терентійович, керівник гуртків 

комунального навчального закладу «Центр позашкільної освіти» 

Вербківської сільської ради Дніпропетровської області. 

 

Житомирська область 

 

1. Бабій Катерина – учениця 10 класу Романівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

2. Скоробагата Владислава – учениця 10 класу ОНЗ – Романівська гімназія; 

3. Маліновський Ілля – учень 10 класу ОНЗ – «Биківський ЗЗСО І-ІІІ ст.» 

Романівського району. 



Керівник команди: Соловська Світлана Олегівна – керівник гуртка 

Романівського Будинку дитячої та юнатської творчості. 

 

Закарпатська область 

 

1. Густей Наталія – учениця 8 класу Буштинського ліцею Тячівської 

районної ради, вихованка гуртка «Українська народна вишивка» 

Тячівського районного еколого-натуралістичного Центру учнівської 

молоді Закарпатської області; 

2. Попович Руслан – учень 9 класу Широківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Виноградівської районної ради Закарпатської області. 

Керівник команди: Токарєва Олександра Іванівна, методист відділу 

біології та дослідницько-експериментальної роботи Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

Запорізька область 

 

1. Бєлоусова Єва – учениця 11 класу Костянтинівського районного 

навчально-виховного об'єднання «Гімназія-Мала академія наук № 1 

«Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області; 

2. Шаповалов Максим – учень 10 класу Костянтинівського районного 

навчально-виховного об'єднання «Гімназія-Мала академія наук № 1 

«Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області; 

3. Єщенко Катерина – учениця 11 класу Костянтинівського районного 

навчально-виховного об'єднання «Гімназія-Мала академія наук № 1 

«Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області. 

4. Керівник команди: Ухабатова Тетяна Миколаївна. 

 

Миколаївська область 

 

1. Шевцова Оксана – вихованка гуртка «Юні садівники» Первомайської 

міської станції юних натуралістів; 

2. Дзюба Юлія – вихованка гуртка «Юні садівники» Первомайської міської 

станції юних натуралістів; 

3. Реденко Максим – вихованець гуртка «Юні садівники» Первомайської 

міської станції юних натуралістів. 

Керівник команди: Лукіянчук Людмила Василівна – керівник гуртка 

«Юні садівники» Первомайської міської станції юних натуралістів. 

 

 



Рівненська область 

 

1. Тимощук Софія – член гуртка «Юні ботаніки» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениця 8 класу 

Колоденської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

2. Карпенко Софія – член гуртка «Юні ботаніки» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениця 8 класу 

Колоденської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

3. Бобровська Аліна – член гуртка «Юні ботаніки» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениця 8 класу 

Колоденської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів. 

Керівник команди: Бобровська Валентина Анатоліївна, завідувач відділу 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради. 

 

Тернопільська область 

 

1. Поліщук Уляна – учениця 7 класу Великовікнинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Збаразького району Тернопільської області; 

2. Шевчук Максим - учень 10 класу Великовікнинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Збаразького району Тернопільської області. 

Керівники команди: Поліщук Марія Іванівна, учитель біології 

Великовікнинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Збаразького району Тернопільської 

області; 

Дулеба Уляна Василівна, методист Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської. 

 

Чернівецька область 

 

1. Цибульська Ольга – учениця 9 класу Білоусівської ЗОШ Сокирянського 

району Чернівецької області; 

2. Богословець Руслана – вихованка гуртка «Юні садівники» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

студентка кафедри агротехнологій та грунтознавсва Інституту біології, 

хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені 

Ю. Федьковича. 

Керівник команди: Головченко Віктор Вадимович, завідуючий відділом 

Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

 



Чернігівська область 

 

1. Березинець Владислава – учениця 7 класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 21 Чернігівської міської ради, вихованка гуртка «Юні 

квітникарі-аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів»; 

2. Могильна Поліна – учениця 6 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 21 Чернігівської міської ради, вихованка гуртка «Юні квітникарі-

аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів»; 

3. Пінчук Анастасія – учениця 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 21 Чернігівської міської ради, вихованка гуртка «Юні квітникарі-

аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів». 

Керівник команди: Чала Олена Григорівна, керівник гуртків 

комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів». 


