
 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

«27» вересня 2019 р.       № 75 

 

Про підсумки відбіркового (заочного) етапу 

Всеукраїнського Фестивалю «Україна –сад» 

 

На виконання Плану всеукраїнських та міжнародних організаційно-

масових заходів на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), 

затвердженого наказом МОН від 21.11.2018 № 1292, у вересні-жовтні 2019 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 2019 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» 16 - 18 жовтня 2019 року в Національному еколого-натуралістичному 

центрі учнівської молоді. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 



Додаток 1 

до наказу НЕНЦ 

№ 75 від 27.09.2019р.  

 

Переможці І (заочного) етапу 

Всеукраїнського фестивалю «Україна – сад», 

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

 

Вінницька область 

 

1. Бондар Анна – учениця 11 класу Опорного навчального закладу «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Клембівка Ямпільського району 

Вінницької області» 

2. Єремієва Анна – учениця 10 класу Опорного навчального закладу «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Клембівка Ямпільського району 

Вінницької області» 

3. Марченко Марія – вихованка гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної 

станції юних натуралістів. 

Керівники команди:  

1. Мигун Павло Петрович, завідуючий відділом біології та с/г, керівник гуртка 

«Юні садівники», методист Вінницької обласної станції юних натуралістів; 

2. Кукіль Тетяна Григорівна, вчитель хімії ОНЗ «Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІст с. Клембівка Ямпільського району. 

 

    Волинська область 

 

1. Шнит Микола – учень 10 класу садівничого об’єднання «Паросток» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Городище Ківерцівського району; 

2. Мазилюк Максим – учень 10 класу садівничого об’єднання «Паросток» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Городище Ківерцівського району; 

3. Жулковська Злата – вихованка гуртка юних агрохіміків Волинського 

обласного еколого-натуралістичного центру. 

Керівники комади: 

1. Приведенець Олексій Тимофійович, керівник садівничого об’єднання 

«Паросток» ЗОШ І-ІІІ ст. с. Городище Ківерцівського району; 

2. Котик Мирослава Євгеніївна, завідувач відділу Волинського обласного 

еколого-натуралістичного центру. 

 

Дніпропетровська область 

 

1. Дячишин Євгеній – учень 7 класу комунального закладу «Горянівськький 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 



дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області»; 

2. Нор Дар’я – учениця 6 класу комунального закладу «Горянівськький 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області»; 

3. Кучеренко Дар’я – учениця 6 класу комунального закладу «Горянівськький 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області». 

Керівник команди: Хуторна Тетяна Сергіївна, керівник гуртка 

комунального позашкільного навчального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості  учнівської молоді» Дніпровської районної ради. 

 

Житомирська область 

 

1. Бабій Катерина – учениця 11 класу Романівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Романівського району; 

2. Скоробагата Владислава – учениця 10 класу Червонохатківської філії 

Комунальної установи Романівської районної ради «Опорний навчальний 

заклад «Романівська гімназія»; 

3. Мельник Микола – учень 11 класу Комунальної установи Романівської 

районної ради Опорний навчальний заклад «Старочуднівськогутянський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів». 

Керівник команди: Соловська Світлана Олегівна, методист районного 

методичного кабінету відділу освіти Романівської РДА.  

 

Закарпатська область 

 

1. Солодко Ілля – вихованець юних садівників Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру; 

2. Мжень Таїсія – вихованка гуртка юних агрохіміків Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру; 

3.  Маркулинець Андріяна – учениця 8 класу Широківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради. 

Керівник команди: Андрусь Ганна Миколаївна, керівник гуртка 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 

 

Запорізька область 

 

1. Ємельянова Вікторія – учениця 8 класу Комунального закладу 



«Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» 

Василівської районної ради; 

2. Крамчишин Аліна – учень 9 класу Комунального закладу 

«Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» 

Василівської районної ради; 

3. Ларик Анастасія – учениця 10 класу Запорізької гімназії № 8 Запорізької 

міської ради. 

Керівник команди: Деревянченко Роман Васильович, практичний 

психолог Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості. 

 

Івано-Франківська область 

 

1. Коцкович Володимир – учень 9 класу, вихованець гуртка «Новатори 

садівництва» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді; 

2. Тітраль Олег – учень 9 класу, вихованець гуртка «Новатори садівництва» 

Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

3. Пекар Василь – учень 9 класу, вихованець гуртка «Новатори садівництва» 

Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

Керівник команди: Гошовськй Василь Якович, керівник гуртка «Новатори 

садівництва» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 

 

Кіровоградська область 

 

1. Снєжков Віталій – вихованець гуртка юних виноградарів 

Маловисківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 

2. Путник Богдан – вихованець гуртка юних виноградарів Маловисківського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості;  

3. Кирилов Матвій – вихованець гуртка юних виноградарів 

Маловисківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості. 

Керівник команди: Нечипурук Анатолій Сергійоич, керівник гуртка 

юних виноградарів Маловисківського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості. 

 

Луганська область 

 

1. Коженкова Юлія – учениця 7 класу Лисичанської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів №9 Лисичанської міської ради; 



2. Боженко Богдан – учень 7 класу Лисичанської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів №9 Лисичанської міської ради; 

3. Ткаченко Станіслав - учень 7 класу Лисичанської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №9 Лисичанської міської ради; 

4. Лященко Анастасія – учениця 9 класу Лисичанської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №9 Лисичанської міської ради. 

Керівник команди: Кокорєва Тамара Іванівна, вчитель біології 

Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №9 Лисичанської 

міської ради. 

 

Полтавська область 

 

1. Лаврик Дар’я – вихованка гуртка юних рослинників Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру; 

2. Лєбедєв Владислав – вихованець гуртка юних рослинників Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру; 

3. Жадан Руслан – учень 7 класу Васівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Полтавського району. 

Керівник команди: Пугачова Ірина Ярославівна, керівник гуртка юних 

рослинників Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру. 

 

Рівненська область 

 

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

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениця 9 класу 

Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського району; 

2. Карпенко Софія – вихованка гуртка «Юні ботаніки» комунального 

закладу  «Станція  юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениця 

9 класу Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського 

району; 

3. Бобровська Аліна – вихованка гуртка «Юні ботаніки» комунального 

закладу  «Станція  юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениця 

9 класу Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського 

району. 

Керівник команди: Бобровська Валентина Анатоліївна, завідувач відділу 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради. 

 

Сумська область 

 



1. Середа Тетяна – вихованка гуртка юних садівників Комунального закладу 

позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та 

юнацтва»; 

2. Шаповал Анастасія– вихованка гуртка юних садівників Комунального 

закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та 

юнацтва»; 

3. Мовенко Юлія– вихованка гуртка юних садівників Комунального закладу 

позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та 

юнацтва». 

Керівник команди: Мовенко Ольга Василівна, керівник гуртка юних 

садівників комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької 

міської Ради «Палац дітей та юнацтва». 

 

Тернопільська область 

 

1. Стефина Яна – член гуртка «Природа – джерело творчості» Скала-

Подільського дитячого парку Борщівського району; 

2. Пуцентела Катерина – член гуртка «Природа – джерело творчості» Скала-

Подільського дитячого парку Борщівського району. 

Керівник команди: Стефина Валентина Григорівна, директор Скала-

Подільського дитячого парку Борщівського району; 

 

Черкаська область 

 

1. Ненахова Марія – вихованка гуртка «Юні друзі природи» комунального 

закладу «Шполянський центр еколого натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади. 

2.  Виноградова Юлія – вихованка гуртка «Юні друзі природи» 

комунального закладу «Шполянський центр еколого натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної 

територіальної громади. 

3. Яценко Богдана – вихованка гуртка «Юні друзі природи» комунального 

закладу «Шполянський центр еколого натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади. 

Керівник команди: Іващенко Ніна Петрівна, завідуюча методичним 

відділом комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з 

обдарованими дітьми». 

 



Чернігівська область 

 

1 Березинець Анастасія – учениця 8 класу загальноосвітньої школи 

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

квітникарі-аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів»; 

2 Майко Дар’я – учениця 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 

Чернігівської міської ради, вихованка гуртка «Юні квітникарі-

аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів»; 

3 Помилой Анжеліка – 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». 
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