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Про підсумки Всеукраїнської
трудової акції школярів
«Плекаємо сад» за 2018 рік
Відповідно до Плану Всеукраїнських та міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами
позашкільної освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 04.01.2018 № 12, проводилась Всеукраїнська трудова акція
школярів «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 з проведення Всеукраїнської трудової
акції школярів «Плекаємо сад» підвів підсумки за 2018 рік.
На III етап конкурсу було представлено 81 роботу з 19 областей України:
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської,
Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Одеської,
Полтавської,
Рівненської,
Сумської,
Тернопільської,
Херсонської,
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської. У порівнянні з минулим
роком робота у цьому напрямі висвітлена більш змістовно, проілюстрована
світлинами, дитячими малюнками, таблицями та іншими наглядними
матеріалами. З задоволенням відмічаємо той факт, що в акції за 2018 рік брали
участь значно більше родин, адже участь сім’ї у акції - найдієвіша форма
трудового виховання підростаючого покоління.
На підставі протоколу № 13 засідання журі, за змістовні досягнення у
навчально-дослідницькій роботі та практичній діяльності в галузі садівництва і
участь у Всеукраїнській акції «Плекаємо сад», від 17 грудня 2018 р.
НАКАЗУЮ:
І.
Нагородити
грамотою
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і

науки України переможців і призерів Всеукраїнської трудової акції
школярів «Плекаємо сад»:
за І місце
1. Випускників 2017 року Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ємільчинського району Житомирської області (91 бал);
2. Вихованців гуртка юних садівників Великовікнинської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Збаразького району Тернопільської області (93 бали);
3. Вихованців гуртка юних садівників Ямпільської районної станції
юних натуралістів Сумської області (95 балів);
4. Маланій Дар’ю, ученицю 6 класу Скитківської ЗОШ І-ІІ ступенів
Липовецького району Вінницької області, вихованку гуртка юних
рослинників Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької
області (91 бал);
5. Мовенко Юлію, вихованку гуртка юних садівників Тростянецького
Будинку дитячої і юнацької творчості Сумської області (96 балів);
6. Савенко Аліну, ученицю 11 класу Хлібодарівського НВК
Волновахського району Донецької області (95 балів);
7. Трофімову
Богдану,
вихованку
гуртка
юні
квітникаріоранжувальники КЗ «Димитровське НВО ЗШ І-ІІІ ступенів»
Кіровоградської області (92 бали);
8. Фаркаша Дмитра, вихованця гуртка юних садівників Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру (92 бали).
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за ІІ місце
Вихованців гуртка юних виноградарів Роменського ЦПО та РТМ
ім. Івана Кавалерідзе Сумської області (83 бали);
Вихованців гуртка юних друзів природи Кинашівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області (84 бали);
Вихованців гуртка юні біологи ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Забороль Луцького
району Волинської області (82 бали);
Гусак Марію, ученицю 7 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія
ім. В. Газіна» смт Ратне Волинської області (84 бали);
Гусєву Ольгу, ученицю 9 класу Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Вишгородського району Київської області (82 бали);
Зварич Мірру, ученицю 4 класу Чорноморівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Каховського району Херсонської області (82 бали);
Кавалер Ліну, ученицю 10 класу Клембівського ОНЗ ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Ямпільського району Вінницької області (83 бали);
Спекторука Артема, учня 9 класу Терпінківського колегіуму «Джерело»
Мелітопольського району Запорізької області (81 бал);

9. Стовбуна Віталія, учня 11 класу Великообухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Миргородського району, вихованця гуртка «Юні екологи» Миргородської
райСЮН Полтавської області (84 бали);
10.Федоренко Анну, вихованку гуртка юних екологів ЗОШ № 37 м. Херсона
(82 бали);
11.Чорнявську Єлизавету, вихованку гуртка юних садівників КНЗ «Центру
позашкільної освіти» відділу освіти, культури, туризму, молоді і спорту
Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської
області (84 бали).
за ІІІ місце
1.
Вихованців гуртка «Юні друзі природи» КЗО «Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської
обласної ради (75 бали);
2. Макрушину Анну, ученицю 9 класу Селянищенського спортивного ліцею
Черняхівського району Житомирської області (73 бали);
3. Маліновського Іллю, учня 10 класу ОНЗ «Биківська ЗЗСО І-ІІІ ступенів»
Романівського району Житомирської області (76 балів);
4. Рудюка Олександра, учня 8 класу Ганнівського НВК «СЗОШ – ДНЗ»
Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (72 бали);
5. Вихованців гуртка «Саду мого дивосвіт» Миргородського міського центру
еколого-натуралістичної творчості Полтавської області (73 бали);
6. Вихованців гуртка «Юні рослинники» Кременчуцького екологонатуралістичного центру Полтавської області (72 бали);
7. Вихованців гуртка «Юні рослинники» Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді (71 бал);
8. Вихованців гуртка Ізмаїльської міської станції юних натуралістів
Одеської області (72 бали);
9. Вихованців гуртка юних овочівників Великописарівської районної станції
юних натуралістів Сумської області (76 балів);
10.Вихованців гуртка юних садівників Краснопільського НВК Уманського
району Черкаської області (74 бали);
11.Вихованців гуртка юні садівники Ковалівського ЗССО Миколаївського
району Миколаївської області (72 бали);
12.Дисар Дарію, ученицю 9 класу Новоселицької гімназії Чернівецької
області (74 бали);
13.Іванова Ростислава, учня 7-А класу ПМШ № 11 м. Марганця, вихованця
Марганецького
міського
еколого-натуралістичного
центру
Дніпропетровської області (71 бал);
14.Королика Романа, вихованця гуртка фітодизайнерів Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області (74 бали);

15.Лельотко Анастасію, ученицю 9 класу Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Мелітопольського району Запорізької області (72 балів);
16.Перепелюк Камілу, вихованку гуртка юних квітникарів ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської
області (74 бали);
17.Питель О. та Кучер А., учнів 9 класу Подільського «НВК І-ІІ ступенів –
ДНЗ» Підволочиського району Скалатської ОТГ Тернопільської області
(76 балів);
18.Рункевич Галину, ученицю 11 класу НВК «Оженинська ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 2 – ДНЗ» Острозького району Рівненської області
(75 балів);
19.Татаринову Анастасію, ученицю 9 класу Вознесенської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Мелітопольського району Запорізької області (77 балів);
20.Учнів 3-А класу Новгород-Сіверського НВК «Дзвіночок» Чернігівської
області (75 балів);
21.Якіменка Володимира, вихованця гуртка юних садівників Вінницької
обласної станції юних натуралістів (78 балів).
II. Нагородити
грамотою
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України за активну участь у Всеукраїнській трудовій акції
школярів «Плекаємо сад»:
1. Авраменко Дар’ю, ученицю 11 класу Каланчацької ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 2 Херсонської області (68 балів);
2. Бурдейну Тетяну, ученицю 9-А класу Кам’янець-Подільської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 15 Хмельницької області (68 балів);
3. Вихованців гуртка «Дивосвіт» Корсунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Лохвицького району Полтавської області (60 балів);
4. Вихованців гуртка «Домашні улюбленці» Шполянського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Черкаської області (60 балів);
5. Вихованців гуртка «Світ навколо нас» Шполянського центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Черкаської області (65 балів);
6. Вихованців гуртка юних ботаніків КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР Житомирської
області (55 балів);
7. Вихованців гуртка юних екологів Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Каланчацького району Херсонської області (68 балів);
8. Вихованців гуртка юних екологів Семенівського КЗПО «Центр дитячої та
юнацької творчості» Чернігівської області (61 бал);
9. Вихованців гуртка юних квітникарів КЗО «ОЕНЦДУМ» м. Дніпра
(68 балів);
10.Вихованців гуртків Миколаївської міської станції юних натуралістів
(64 бали);

11.Вихованців
екологічного
загону
Скородистицької
школи
І-ІІ ступенів «Школа життєтворчості» Іркліївської ТОГ Чорнобаївського
району Черкаської області (55 балів);
12.Гаркушу Марію, ученицю 11 класу Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Дніпровського району Дніпропетровської області (68 балів);
13.Гнатюка Олександра та Дем’янів Надію, вихованців гуртка «Природа –
джерело творчості» Надвірнянського районного еколого-натуралістичного
центру Івано-Франківської області (63 бали);
14.Дуніну Ольгу, ученицю 7 класу Колоденської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
вихованку гуртка «Юні ботаніки» КЗ «Станція юних натуралістів»
Рівненської області (55 балів);
15.Житомирський міський колегіум Житомирської області (50 балів);
16.Зуєнка Андрія, учня 10 класу Ковалівського НВК Драбівського району
Черкаської області (68 балів);
17.Іващука Дениса, учня 9 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Мерва Горохівського
району Волинської області (63 бали);
18.Карнаух Поліну, ученицю 9-А класу КЗ Дніпрорудненської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівського району
Запорізької області (68 балів);
19.Ковальчук Ангеліну, вихованку гуртка юних екскурсоводів-краєзнавців
Овруцького Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області
(64 бали);
20.Кондрашину Бориславу, ученицю 5- СГ класу Дубровицького НВК
«Ліцей-школа» Дубровицького району, вихованку клубу «Ендеміки»
Дубровицького НВК «Ліцей-школа» Рівненської області (65 балів);
21.Кононова Назара, учня 9-А класу ОНЗ ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 м. Ямполя
Вінницької області (55 балів);
22.Кошель Юлю, ученицю 8-А класу ЗОШ № 10 І-ІІІ ступенів м. Кам’янцяПодільського, вихованку гуртка юних садівників екологічного відділу
Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання
Хмельницької області (60 балів);
23.Левицького Олексія, учня 10 класу КЗ «Василівського НВК «Школа дошкільний заклад» Новомосковського району Дніпропетровської області
(62 бали);
24.Лящук Ірину, ученицю 10 класу Масевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Рокитнівського району Рівненської області (61 бал);
25.Маячківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
ім. академіків Левицьких Полтавської області (55 балів);
26.Мельник Аліну, вихованку гуртка юних садівників Тульчинської станції
юних натуралістів Тульчинської міської ради Вінницької області
(67 балів);

27.Могилевську Єлизавету, ученицю 7 класу КЗ «НВК № 26» м. Кам’янське,
вихованку гуртка «Еколого-естетична студія» КЗ «ДЕЦ» м. Кам’янське
Дніпропетровської області (60 балів);
28.Нанкова Іллю, учня 11 класу Костянтинівського ліцею «Ерудит»
Мелітопольського району Запорізької області (67 балів);
29.Романчук Олену, ученицю 8 класу ОНЗ «Биківська ЗЗСО І-ІІІ ступенів»
Романівського району Житомирської області (59 балів);
30.Сабову Адріану, ученицю 8-А класу ЗОШ № 10 І-ІІІ ступенів
м. Кам’янця-Подільського,
вихованку
гуртка
юних
садівників
екологічного відділу Кам’янець-Подільського позашкільного навчальновиховного об’єднання Хмельницької області (60 балів);
31.Скопенка Андрія, вихованця гуртка «Юні друзів природи» Глухівського
районного будинку творчості школярів Сумської області (68 балів);
32.Соколенка Леоніда, учня 11 класу Агайманської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Іванівського району Херсонської області (68 балів);
33.Учнів 6 класу Лісненського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний
заклад» (60 балів);
34.Учнів 9 класу Биринського НВК Новгород-Сіверського району
Чернігівської області (66 балів);
35.Учнів Пасицелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Балтського району Одеської
області (65 балів);
36.Учнів Прохорської ЗОШ І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради
Борзнянського району Чернігівської області (65 балів);
37.Учнівський колектив 9 класу КЗ «Бабинська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Гощанського району, вихованців гуртка «Юний натураліст» Рівненської
області (62 бали);
38.Цибульську Ольгу, ученицю 9 класу Білоусівського НВК Сокирянського
району Чернівецької області (57 балів);
39.Чайковського Вадима, учня 9 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Мар’янівка
Горохівського району Волинської області (68 балів);
40.Членів гуртка юні екологи Енергодарської малої академії наук учнівської
молоді Запорізької області (65 балів);
41.Чугай Валерію, вихованку гуртка Нікопольського міського екологонатуралістичного центру Дніпропетровської області (68 балів).
III. Надати подяку Національного 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. Андрейчеву Сергію Олексійовичу, керівнику гуртка юні садівники
Ковалівського ЗССО Миколаївського району Миколаївської області;
2. Антонюк Наталі Семенівні, вчителю НВК «Оженинської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 2- ДНЗ» Острозького району Рівненської області;
3. Богдан Марійці Юозівні, вчителю біології Ганнівського НВК «СЗОШ –
ДНЗ» Верхньодніпровського району Дніпропетровської області;
4. Бондарець Ользі Валер’ївні, вчителю початкових класів НовгородСіверського НВК «Дзвіночок» Чернігівської області;
5. Ващенко Вірі Павлівні, керівнику гуртка юних овочівників
Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської області;
6. Величканич Ользі Миколаївні, керівнику гуртка юних садівників
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру;
7. Гречак Н. Г., вчителю біології Подільського «НВК І-ІІ ступенів – ДНЗ»
Підволочиського району Скалатської ОТГ Тернопільської області;
8. Данюку Віктору Петровичу, вчителю трудового навчання Миколаївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Ємільчинського району Житомирської області;
9. Дидик Оксані Іванівні, керівнику гуртка юних квітникарів ІваноФранківської міської станції юних натуралістів;
10.Дисар Яні Валентинівні, вчителю біології Новоселицької гімназії
Чернівецької області;
11.Зварич Оксані Володимирівні, вчителю природознавства Чорноморівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Каховського району Херсонської області;
12.Зосенко Л. Д., вчителю Великообухівського ЗОШ І-ІІІ ступенів
Миргородського району Полтавської області;
13.Івановій Оксані Ярославівні, керівнику гуртка Марганецького міського
еколого-натуралістичного центру Дніпропетровської області;
14.Костюк Любові Яківні, керівнику гуртка юних садівників
Краснопільського НВК Уманського району Черкаської області;
15.Косякевич Юлії Петрівні, вчителю біології Селянищенського спортивного
ліцею Черняхівського району Житомирської області;
16.Кравченко Аллі Сергіївні, керівнику гуртка юних виноградарів
Роменського ЦПО та РТМ ім. Івана Кавалерідзе Сумської області;
17.Кривулі Ірині Григорівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»
Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру;
18.Макаренко Тетяні Віталіївні, керівнику гуртка «Саду мого дивосвіт»
Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості
Полтавської області;
19.Макогон Жанні Зінов’ївні, вчителю біології ЗОШ І-ІІІ ступенів
с. Забороль Луцького району Волинської області;
20.Маляренко Л. С., керівнику гуртка юних екологів ЗОШ № 37 м. Херсона;
21.Мельник Ганні Анатоліївні, вчителю біології Клембівського ОНЗ ЗЗСО
І-ІІІ ступенів Ямпільського району Вінницької області;

22.Мигуну Павлу Петровичу, керівнику гуртка юних садівників Вінницької
обласної станції юних натуралістів;
23.Мовенко Ользі Василівні, керівнику гуртка юних садівників
Тростянецького Будинку дитячої і юннацької творчості Сумської області;
24.Нечипренко А. О., керівнику гуртка Ізмаїльської міської станції юних
натуралістів Одеської області;
25.Олешко Людмилі Миколаївні, керівнику гуртка «Юні рослинники»
Кременчуцького еколого-натуралістичного центру Полтавської області;
26.Островській Аллі Володимирівні, керівнику гуртка юні рослинники
Вінницької обласної станції юних натуралістів;
27.Пархоменко Олександру Миколайовичу, керівнику гуртка юних
садівників Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської
області;
28.Поліщук Марії Іванівні, вчителю біології Великовікнинської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Збаразького району Тернопільської області;
29.Полуніній Ірині Володимирівні, керівнику гуртка фітодизайнерів ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції;
30.Полуніній Ірині Володимирівні, керівнику гуртка фітодизайнерів ІваноФранківської міської станції юних натуралістів;
31.Пугачовій Ірині Ярославівні, керівнику гуртка «Юні рослинники»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру;
32.Романчук Тетяні Володимирівні, вчителю біології ОНЗ «Биківська ЗЗСО
І-ІІІ ступенів» Романівського району Житомирської області;
33.Савенко Тетяні Михайлівні, вчителю біології Гаврилівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Вишгородського району Київської області;
34.Слюсаренко Наталі Леонідівні, керівнику гуртка квітникаріоранжувальники КЗ «Димитровське НВО ЗШ І-ІІІ ступенів»
Кіровоградської області;
35.Степанець Галині Іванівні, вчителю біології НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
– гімназія ім. В. Газіна» смт Ратне Волинської області;
36.Тишкевичу Володимиру Терентійовичу, керівнику гуртка юних садівників
КНЗ «Центру позашкільної освіти» відділу освіти, культури, туризму,
молоді і спорту Вербківської сільської ради Павлоградського району
Дніпропетровської області;
37.Ткачук Аллі Олександрівні, вчителю біології Вознесенської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Мелітопольського району Запорізької області;
38.Хребтовій Ірині Володимирівні, вчителю біології Терпінківського
колегіуму «Джерело» Мелітопольського району Запорізької області;
39.Шевченко Валентині Федорівні, вчителю біології, керівнику гуртка юних
друзів природи Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянського району
Чернігівської області.

IV. Керівництво та науково-педагогічний колектив Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України висловлюють подяку керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки, керівникам закладів загальної середньої та позашкільної
освіти, безпосереднім учасникам за організацію, проведення та участь у
Всеукраїнській трудовій акції «Плекаємо сад» серед учнівської молоді.
Сподіваємося на те, що ця робота буде продовжуватися і в майбутньому.
Чекаємо з великою зацікавленістю інформацію про проведення
Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» у 2019 році.

Директор
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