
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«18» жовтня 2019 р.       № 78 

 

Про підведення підсумків 

Всеукраїнського дитячого 

фестивалю «Україна - сад» 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2018 р.  № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2019 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 16-18 жовтня ц. р. було проведено ІХ 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»; 

 семінар-практикум у Національному ботанічному саду імені 

М. М. Гришка Національної академії наук України; 

 науково-практична конференція. 

Успішному проведенню ІХ Всеукраїнського фестивалю «Україна - сад» 

сприяли спонсори: ТОВ «Водоспад – професійний садовий інструмент», 

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка Національної академії наук 

України, редакція журналу «Огородник». 

Участь у фінальному етапі Фестивалю взяли команди загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів з 14 областей України: Вінницької, 

Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, 

Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Черкаської 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. Команду з Вінницької області: 

 Боднар Анну – ученицю 11 класу Опорного навчального закладу «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Клембівка Ямпільського 

району Вінницької області» (50 балів); 

 Єренієву Анну – ученицю 10 класу Опорного навчального закладу 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Клембівка 

Ямпільського району Вінницької області» (50 балів); 

 

І місце: 

1. Команду з Житомирської області: 

 Бабій Катерину – ученицю 11 класу Романівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Романівського району Житомирської області (47 балів); 

 Мельника Миколу – учня 11 класу Комунальної установи Романівської 

районної ради Опорний навчальний заклад «Старочуднівськогутянський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Житомирської області 

(47 балів); 

 Рапацького Ярослава – учня 6 класу Червонохатківської філії Комунальної 

установи Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад 

«Романівська гімназія» Житомирської області (47 балів). 

2. Вихованців гуртка юних виноградарів Маловисківського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області: 

 Кирилова Матвія – вихованця гуртка юних виноградарів 

Маловисківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області (47 балів); 

 Путника Богдана – вихованця гуртка юних виноградарів 

Маловисківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області (47 балів); 

 Снєжкова Віталія – вихованця гуртка юних виноградарів 

Маловисківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області (47 балів). 

 

ІІ місце: 
1. Команду з Волинської області: 

 Жулковську Злату – вихованку гуртка юних агрохіміків Волинського 

обласного еколого-натуралістичного центру (44 бали); 

 Мазилюка Максима – учня 10 класу садівничого об’єднання «Паросток» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Городище Ківерцівського району 

Волинської області (44 бали); 

 Шнита Миколу – учня 10 класу садівничого об’єднання «Паросток» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Городище Ківерцівського району 

Волинської області (44 бали). 



2. Вихованців гуртка «Юні ботаніки» комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області: 

 Бобровську Аліну – вихованку гуртка «Юні ботаніки» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, ученицю 

9 класу Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського 

району Рівненської області (44 бали); 

 Карпенко Софію – вихованку гуртка «Юні ботаніки» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, ученицю 

9 класу Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського 

району Рівненської області (44 бали); 

 Тимощук Софію – вихованку гуртка «Юні ботаніки» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, ученицю 

9 класу Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського 

району Рівненської області (44 бали). 

3. Вихованців гуртка юних садівників Комунального закладу позашкільної 

освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської 

області: 

 Мовенко Юлію – вихованку гуртка юних садівників Комунального 

закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та 

юнацтва» Сумської області (44 бали); 

 Середу Тетяну – вихованку гуртка юних садівників Комунального закладу 

позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва» 

Сумської області (44 бали). 

 

ІІІ місце: 
1. Учнівський колектив комунального закладу Горянівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області: 

 Дячишина Євгенія – учня 7 класу комунального закладу Горянівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області (30 балів); 

 Кучеренко Дар’ю – ученицю 6 класу комунального закладу Горянівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області (30 балів); 

 Нор Дар’ю – ученицю 6 класу комунального закладу Горянівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області (30 балів). 

2. Команду з Закарпатської області: 

 Маркулинець Андріяну – ученицю 8 класу Широківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради 

Закарпатської області (37 балів); 

 Мжень Таїсію – вихованку гуртка юних агрохіміків Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру (37 балів); 



 Солодка Іллю – вихованця гуртка юних садівників Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру (37 балів). 

3. Команду з Запорізької області: 

 Ємельянову Вікторію – слухача відділення МАН, ученицю 8 класу 

Комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована школа 

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

(39 балів); 

 Крамчишину Аліну – слухача відділення МАН, ученицю 9 класу 

Комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована школа 

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

(39 балів); 

 Ларік Анастасію – ученицю 10 класу Запорізької гімназії № 8 Запорізької 

міської ради Запорізької області (39 балів). 

4. Команду з Полтавської області: 

 Жадан Руслану – ученицю 9 класу Вацівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Полтавського району Полтавської області (32 бали); 

 Лаврик Дар’ю – вихованку гуртка юних рослинників Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру (32 бали); 

 Лєбедєву Владиславу – вихованку гуртка юних рослинників Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру (32 бали). 

5. Вихованців гуртка «Природа – джерело творчості» Скала-Подільського 

дитячого парку Борщівського району Тернопільської області: 

 Пуцентелу Катерину – вихованку гуртка «Природа – джерело творчості» 

Скала-Подільського дитячого парку Борщівського району Тернопільської 

області (32 бали); 

 Стефину Яну – вихованку гуртка «Природа – джерело творчості» Скала-

Подільського дитячого парку Борщівського району Тернопільської області 

(32 бали). 

6. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» комунального закладу 

«Шполянський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області: 

 Виноградову Юлію – вихованку гуртка «Юні друзі природи» 

комунального закладу «Шполянський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області (34 бали); 

 Ненахову Марію – вихованку гуртка «Юні друзі природи» комунального 

закладу «Шполянський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області (34 бали); 

 Яценко Богдану – вихованку гуртка «Юні друзі природи» комунального 

закладу «Шполянський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області (34 бали). 

7. Вихованців гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»: 



 Березинець Владиславу – ученицю 8 класу загальноосвітньої школи 

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

квітникарі-аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» (36 балів); 

 Майко Дар’ю – ученицю 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

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

аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна станція 

юних натуралістів» (36 балів); 

 Помилой Анжеліку – ученицю 7 класу загальноосвітньої школи 

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

квітникарі-аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів (36 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. Бабій Катерину – ученицю 11 класу Романівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Романівського району Житомирської області (50 балів); 

2. Жулковську Злату – вихованку гуртка юних агрохіміків Волинського 

обласного еколого-натуралістичного центру (50 балів); 

3. Мовенко Юлію – вихованку гуртка юних садівників Комунального 

закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац дітей та 

юнацтва» Сумської області (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. Бобровську Аліну – вихованку гуртка «Юні ботаніки» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, ученицю 

9 класу Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського 

району Рівненської області (42 бали); 

2. Ларік Анастасію – ученицю 10 класу Запорізької гімназії № 8 Запорізької 

міської ради (41 бал); 

3. Маркулинець Андріяну – ученицю 8 класу Широківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради 

Закарпатської області (44 бали); 

4. Снєжкова Віталія – вихованця гуртка юних виноградарів 

Маловисківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області (43 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. Гичко Вероніку – ученицю 7 класу Теребовлянської загальноосвітньої 

школи № 1 І-ІІІ ступенів Теребовлянського району Тернопільської області 

(28 балів); 

2. Дячишина Євгенія – учня 7 класу комунального закладу Горянівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області (35 балів); 

3. Жадан Руслану – ученицю 9 класу Вацівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Полтавського району Полтавської області (38 балів); 

4. Пуцентелу Катерину – вихованку гуртка «Природа – джерело творчості» 

Скала-Подільського дитячого парку Борщівського району Тернопільської 

області (28 балів); 

5. Стефину Яну – вихованку гуртка «Природа – джерело творчості» Скала-

Подільського дитячого парку Борщівського району Тернопільської області 

(28 балів); 

6. Виноградову Юлію – вихованку гуртка «Юні друзі природи» 

комунального закладу «Шполянський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області (34 бали); 

7. Ненахову Марію – вихованку гуртка «Юні друзі природи» комунального 

закладу «Шполянський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області (34 бали); 

8. Яценко Богдану – вихованку гуртка «Юні друзі природи» комунального 

закладу «Шполянський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області (34 бали); 

9. Березинець Владиславу – ученицю 8 класу загальноосвітньої школи 

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

квітникарі-аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» (36 балів); 

10. Майко Дар’ю – ученицю 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

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

аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна станція 

юних натуралістів» (36 балів); 

11. Помилой Анжеліку – ученицю 7 класу загальноосвітньої школи 

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

квітникарі-аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів (36 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. Коженевському Сергію Романовичу, кандидату технічних наук, 

генеральному директору ООО «Водоспад»; 



2. Скрипченко Надії Василівні, кандидату біологічних наук, старшому 

науковому співробітнику Центрального ботанічного саду імені 

М. М. Гришка НАН України; 

3. Андрусь Ганні Миколаївні, керівнику гуртка Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

4. Бобровській Валентині Анатоліївні, завідуючій відділом біології і 

сільського господарства Комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради; 

5. Гошовському Василю Яковичу, керівнику гуртка «Новатори садівництва» 

Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

6. Деревянченку Роману Васильовичу, практичному психологу Запорізького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості; 

7. Жук Надії Орестівні, виконуючій обов’язки директора Плебанівської 

загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Теребовлянського району 

Тернопільської області; 

8. Іващенко Ніні Петрівні, завідуючій методичним відділом комунального 

закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми»; 

9. Котик Мирославі Євгеніївні, завідувачці відділу Волинського обласного 

еколого-натуралістичного центру; 

10. Кукіль Тетяні Григорівні, вчителю хімії ОНЗ «Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів с. Клембівка Ямпільського району Вінницької 

області; 

11. Мовенко Ользі Василівні, керівнику гуртка юних садівників 

комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради 

«Палац дітей та юнацтва» Сумської області; 

12. Нечипуруку Анатолію Сергійовичу, керівнику гуртка юних виноградарів 

Маловисківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області; 

13. Приведенцю Олексію Тимофійовичу, керівнику садівничого об’єднання 

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

Волинської області; 

14. Пугачовій Ірині Ярославівні, керівнику гуртка юних рослинників 

Полтавського обласного еколого-натуралістчного центру; 

15. Соловській Світлані Олегівні, методисту районного методичного кабінету 

відділу освіти Романівської РДА Житомирської області;  

16. Стефині Валентині Григорівні, директорці Скала-Подільського дитячого 

парку Борщівського району Тернопільської області; 

17. Хуторній Тетяні Сергіївні, керівнику гуртка комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області; 

18. Чалій Олені Григорівні, керівнику гуртків Комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів». 

 

 

Директор НЕНЦ, 
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