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

НАКАЗ
м. Київ

«05» жовтня 2018 р. № 89

Про підведення підсумків
Всеукраїнського дитячого
фестивалю «Україна - сад»

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
04.01.2018 р.  № 12  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2018 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 3-5 жовтня ц. р. було проведено VІІІ 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.

Успішному проведенню VІІІ 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  10  областей  України:  Вінницької,
Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,  Київської,
Миколаївської, Тернопільської, 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  презентацію  виставки,  просвітницьку  діяльність  та
вагомий  внесок  в  галузі  садівництва  під  час  Всеукраїнського  дитячого
фестивалю «Україна-Сад»

володаря Гран-прі:
1. Учнівський колектив Костянтинівського районного навчально-виховного

об'єднання «Гімназія-Мала академія наук № 1 «Таврія» Мелітопольської
районної ради Запорізької області:
 Бєлоусову  Єву,  ученицю  11  класу  Костянтинівського  районного

навчально-виховного  об'єднання  «Гімназія-Мала  академія  наук  № 1
«Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області (97 балів);

 Єщенко  Катерину,  ученицю  11  класу  Костянтинівського  районного
навчально-виховного  об'єднання  «Гімназія-Мала  академія  наук  № 1
«Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області (97 балів);

 Шаповалова  Максима,  учня  10  класу  Костянтинівського  районного
навчально-виховного  об'єднання  «Гімназія-Мала  академія  наук  № 1
«Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області (97 балів).

І місце:
1. Учнівський  колектив  Кочерезького  навчально-виховного  комплексу

Дніпропетровської області:
 Заворозку  Віталія,  учня  11 класу  Кочерезького навчально-виховного

комплексу Дніпропетровської області (93 бали);
 Лященка  Миколу,  учня  11  класу  Кочерезького  навчально-виховного

комплексу Дніпропетровської області (93 бали);
 Чорнявську  Єлизавету,  ученицю  11  класу  Кочерезького  навчально-

виховного комплексу Дніпропетровської області (93 бали).

ІІ місце:
1. Команду з Житомирської області:

 Бабій  Катерину,  ученицю  10  класу  Романівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Житомирської області (87 балів);

 Маліновського  Іллю,  учня  10  класу  опорного  навчального  закладу
«Биківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Романівського району Житомирської
області (87 балів);



 Скоробагату  Владиславу,  ученицю  10  класу  опорного  навчального
закладу  «Романівська  гімназія»  Романівського району  Житомирської
області (87 балів).

2. Учнівський  колектив  Новосілківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Києво-Святошинської  районної  державної  адміністрації
Київської області:
 Каюк Ліну, ученицю 9 класу Новосілківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації
Київської області (86 балів);

 Кухарського  Юрія,  учня  4  класу  Новосілківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Києво-Святошинської  районної  державної
адміністрації Київської області (86 балів);

 Романюк Марію, ученицю 8 класу Новосілківської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Києво-Святошинської  районної  державної
адміністрації Київської області (86 балів).

3. Учнівський колектив Іллінецької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
№ 1 Вінницької області:
 Богачук  Анастасію,  ученицю  9  класу  Іллінецької  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 1 Вінницької області (85 балів);
 Герасимчук  Марію,  ученицю  9  класу  Іллінецької  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 1 Вінницької області (85 балів).
4. Команду з Закарпатської області:

 Густей  Наталію,  ученицяю  8  класу  Буштинського  ліцею  Тячівської
районної  ради,  вихованку  гуртка  «Українська  народна  вишивка»
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Закарпатської області (88 балів);

 Мжень Тасію, ученицю 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  № 19,  вихованку  гуртка  «Основи  агрохімії»
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді (88 балів);

 Поповича  Руслана,  учня  9  класу  Широківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Виноградівської  районної  ради  Закарпатської
області (88 балів).

ІІІ місце:
1. Учніський  колектив  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 21

Чернігівської  міської  ради,  вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція
юних натуралістів»:
 Березинець  Владиславу,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи

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



квітникарі-аранжувальники»  комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів» (75 балів);

 Могильну  Поліну,  ученицю  6  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 21 Чернігівської міської ради, вихованку гуртка «Юні
квітникарі-аранжувальники»  комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів» (75 балів).

2. Вихованців гуртка «Юні садівники» Первомайської міської станції юних
натуралістів Миколаївської області:
 Дзюбу Юлію,  ученицю 8  класу, вихованку  гуртка  «Юні  садівники»

Первомайської  міської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської
області (72 бали);

 Реденка Максима,  учня  6  класу, вихованця  гуртка  «Юні  садівники»
Первомайської  міської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської
області (72 бали).

3. Учнівський  колектив  Великовікнинської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Збаразького району Тернопільської області:
 Поліщук Уляну, ученицю 7 класу Великовікнинської загальноосвітньої

школи  І-ІІІ  ступенів  Збаразького  району  Тернопільської  області
(76 балів);

 Шевчука Максима, учня 10 класу Великовікнинської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Збаразького  району  Тернопільської  області
(76 балів).

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. Дячук  Інну,  ученицю  10  класу,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»
Вінницької обласної станції юних натуралістів (93 бали);

2. Чорнявську  Єлизавету,  ученицю  11  класу  Кочерезького  навчально-
виховного комплексу Дніпропетровської області (95 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. Бабій Катерину, ученицю 10 класу Романівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Житомирської області (87 балів);

2. Пінчук  Анастасію,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 21  Чернігівської  міської  ради,  вихованку  гуртка  «Юні
квітникарі-аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів» (85 балів);



3. Поповича Руслана, учня 9 класу Широківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Виноградівської  районної  ради  Закарпатської  області
(87 балів).

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. Каюк  Ліну, ученицю  9  класу  Новосілківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Києво-Святошинської  районної  державної  адміністрації
Київської області (73 бали);

2. Цибульську  Ольгу,  ученицю  9  класу  Білоусівської  загальноосвітньої
школи Сокирянського району Чернівецької області (75 балів);

3. Шаповалова  Максима,  учня  10  класу  Костянтинівського  районного
навчально-виховного  об'єднання  «Гімназія-Мала  академія  наук  № 1
«Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області (77 балів).

V. 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. Головченку  Віктору  Вадимовичу,  завідуючому  відділом  комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»;

2. Даніловій  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртків  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області;

3. Захаровій Олені Василівні, вчителю біології Іллінецької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Вінницької області;

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

5. Мигуну Павлу Петровичу, завідуючому відділом біології та с/г, керівнику
гуртка-методисту  «Юні  садівники»  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів;

6. Поліщук  Марії  Іванівні,  вчителю  біології  Великовікнинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Збаразького району Тернопільської
області;

7. Соловській  Світлані  Олегівні,  керівнику  гуртка  Романівського  Будинку
дитячої творчості Романівського району Житомирської області;

8. Тишкевичу Володимиру Терентійовичу, керівнику гуртків комунального
навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербківської сільської
ради Дніпропетровської області;



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

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

11.Фоміній  Олені  Леонідівні,  керівнику  гуртків  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області;

12.Хлус Ларисі Миколаївні, методисту комунального закладу «Чернівецький
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,
кандидату біологічних наук;

13.Чалій  Олені  Григорівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

VІ. Нагородити  почесною  грамотою  Українського  науково-
дослідного  інституту  садівництва  Національної  академії  аграрних  наук
Україїни  за  вагомий внесок  у  підготовку майбутніх  садівників  України,
залучення  учнівської  молоді  до  участі  у  Всеукраїнському  дитячому
фестиалі «Україна – сад» та просвітницьку діяльність у галузі садівництва:

1. Тишкевича Володимира Терентійовича, керівника гуртка юних садівників
Кочерезького НВК Павлоградського району Дніпропетровської області.

VІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  високий
професіоналізм, творчий підхід, ініціативність та активну життєву позицію
під час проведення Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна-Сад»:

1. Безродному Івану Дмитровичу, професіоналу виноградарської справи;
2. Коженевському  Сергію  Романовичу,  генеральному  директору

ТОВ «Водоспад», кандидату технічних наук;
3. Скрипченко  Надії  Василівні,  старшому  науковому  співробітнику

Національного  ботанічного  саду  імені  М. М. Гришка  Національної
академії наук України, кандидату біологічних наук;

4. Шевчук Наталії Василівні,  доценту кафедри садівництва Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України,  кандидату
сільськогосподарських наук.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


