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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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№ 01

Про підсумки Всеукраїнської
трудової акції школярів
«Плекаємо сад» за 2020 рік
Відповідно до Плану всеукраїнських та міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами
позашкільної освіти на 2020 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України № 1498 від 28.11.2019, впродовж року проводилась
Всеукраїнська трудова акція школярів «Плекаємо сад», основним завданням
якої є: сприяння розвитку дослідницької і експериментальної роботи,
здобуття практичних знань, умінь та навичок у 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.
На III-ій етап конкурсу було представлено 46 робіт з 14 областей, а
саме: Вінницької, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської,
Рівненської, Волинської, Кіровоградської, Чернівецької, Одеської, ІваноФранківської, Черкаської, Полтавської, Київської та Житомирської.
У порівнянні з минулим роком робота у цьому напрямі висвітлена
більш змістовно, яскраво, проілюстрована світлинами, дитячими
малюнками, таблицями та іншими наглядними матеріалами. Відмічаємо той
факт, що в акції за 2020 рік брали участь значно більше родин, адже участь
сім'ї у акції — найдієвіша форма трудового виховання учнівської молоді.
На підставі протоколу засідання журі №15 від 05 січня 2021 р., за
змістовні досягнення у навчально-дослідницькій роботі та практичній
діяльності в галузі садівництва і участь у Всеукраїнській трудовій акції
«Плекаємо сад»
НАКАЗУЮ:

грамотою
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України переможців та призерів Всеукраїнської
трудової акції школярів «Плекаємо сад»:
І.

Нагородити

І місце
1. Грицай Анну, ученицю 9 класу комунального закладу освіти
«навчально-виховний комплекс «Межівська загальна школа І-ІІІ
ступенів-АЛІ» Межівської селищної ради. Дніпропетровської області.
Тема: «Вирощування гібридів винограду в агротехнічних умовах
селища Межова.» 90 балів;
2.
Жовтоножука Андрія,
вихованця гуртка «Юний флорист»
Вінницької обласної станції юних натуралістів. Тема: «Вплив
формування навантаження дерев яблуні плодами на формування та
якість врожаю» 90 балів;
3. Заволович Юлію, ученицю 7 класу Пеньківського спеціалізованого закладу
освіти Шаргородського району Вінницької області. Тема: «Плекаємо
сливовий сад» 93 бали;
4. Вихованців гуртка «Саду мого дивосвіт» Миргородського міського центру
еколого-натуралістичного учнівської молоді
Полтавської області. Тема
«Плекаємо сад» 95 балів;
5. Вихованців гуртка юних садівників Шосткинської міської станції юних
натуралістів Сумської області. Тема: «Розмноження порічки сорту Рання
солодка живцями» 97 балів;
6. Чайковського Вадима, учня 11 класу Мар’янівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Горохівського району Волинської області. Тема:
«Фруктовий сад-результат працелюбності моєї родини» 95 балів;
7. Меда Олександра та Огороднік Дарію, вихованців гуртка юних
рослинників
Нововолинського міського центру дитячої та юнацької
творчості Волинської області. Тема: «Вирощування лохини в домашніх
умовах» 96 балів;
8. Мовенко Юлію, вихованку гуртка «Юні садівники» Тростянецького
Палацу дітей та юнацтва Сумської області, ученицю 11 класу комунального
закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для
талановитих та творчо обдарованих дітей». Тема: «Підсумки 2020 року» 100
балів;
9. Кондрашину Бориславу, ученицю 7-СГ класу Дубровицького навчальновиховного комплексу «Ліцей-школа» Рівненської області. Тема: «Вплив
удобрення і позакореневого підживлення на продуктивність молодих
насаджень на якість плодів груші сорту Ізольда.» 90 балів;
ІІ місце
1.
Ромашину Ольгу та Татаринову Анастасію, учениць 11класу
Вознесенської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів

Мелітопольського району Запорізької області. Тема: «Рідкісна ягода»
85 балів;
2.
Ковальчук Єлєну, вихованку гуртка юних рослинників
Вінницької обласної станції юннатів, ученицю 9 класу Скитківської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Липовецького району Вінницької
області. Тема: «Особливості розмноження та догляд за різними
сортами винограду» 80 балів;
3.
Піцул Анастасію та Штирбу Анну, учениць 8-А класу
Молодійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глибоцького
району Чернівецької області. Тема: «Плекаймо сад» 82 бали;
4.
Бурдейну Катерину, Дарія Владислава, Мельниченка Максима, учнів 8
класу, Голованя Романа, Дано Георгія, Мельниченко Оксану учнів 9 класу
керівнику 9 класу навчально-виховного комплексу «Виноградівська
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Компаніївського району Кіровоградської області. Тема: «Плекаємо сад» (84
бали);
5.
Семенюк Олександру, ученицю 9 класу закладу загальної
середньої освіти «Ліцей с. Забороль» Луцького району Волинської
області. Тема: «Вирощування сортів полуниці в агрокліматичних
умовах Волинської області» 85 балів;
6.
Петрик
Анастасію,
ученицю
10
класу
Зносицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Немовицької сільської ради
Сарненського району Рівненської області. Тема: «Відродимо сад» 83
бали;
ІІІ місце
1.
Вихованців гуртка юних садівників учениці 4 класу Яблунівського
ліцею Яблунівської ОТГ Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді. Тема: «Вирощування персиків з
кісточки» 74 бали;
2. Тюх Єлизавету, вихованку гуртка юних садівників Вінницької
обласної станції юннатів. Тема: «Вирощування районованих сортових
груп ожини в умовах Лісостепу»75 балів;
3. Луцая Євгенія, вихованця гуртка юних виноградарів Будинку
дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді»
м. Бердянська Запорізької області. Тема: «Плекаємо сад» 73 бали;
4. Вихованців екологічної дружини «ЕКО» Терпіннівського колегіуму
«Джерело» Мелітопольського району Запорізької області. Тема: «Догляд за
молодим садом» 73 бали;
5. Вихованців гуртка юних садівників Бобрівницької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Зіньківського району Полтавської області. Тема:
«Плекаємо сад» 74 бали;
6. Євтух Софію, ученицю 7 класу Коднянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Житомирського району Житомирської області. Тема: «Виноград: від
пагона до грона» 77 балів;

7. Дембіцьку Юлію, ученицю10 класу комунальної установи освітнього
навчального закладу «Миропільська гімназія» Романівського району
Житомирської області. Тема: «Оцінка продуктивності горіха грецького
вирощеного методом щеплення в умовах Романівського району
Житомирської області. (77 балів);
8. Вихованців гуртка «Природа і творчість» Роменського міського центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. Івана Кавалерідзе
Сумської області. Тема: «Плекаємо парость виноградної лози» 78 балів;
9. Гусак Марію, ученицю 7 класу
навчально виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія ім. Героя Радянського
Союзу В. Газіна» смт. Ратне Волинської області. Тема: «Вирощування
персика з кісточки» 73 бали;

II.
Нагородити
грамотою
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України за активну участь у Всеукраїнській
трудовій акції школярів «Плекаємо сад»:
1.
Міщук Анастасію та Погребельного Олега, здобувачів освіти
групи 1-19 професійно-технічного училища №88 м. Дніпропетровська.
Тема: «Дослідження плодового саду професійно- технічного училища
№88». 66 балів;
2.
Стоян Лілію, ученицю 8 класу Маньківської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Бершадського району Вінницької області. Тема:
«Дослідження впливу метеорологічних факторів на біохімічний склад
плодів яблуні та груші в умовах шкільного саду.» 65 балів;
3.
Круглова Андрія, вихованця гуртка «Природа рідного краю»
Херсонського центру дитячої та юнацької творчості. Тема: «Вплив
погодних умов на врожайність плодів фруктових дерев» 68 балів;
4.
Бурдуленка Валерія, учня 11-г класу Херсонської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №30. Тема: «Плекаємо сад» 62 бали;
5.
Тітуха Артема, учня 10 класу та Кузьменко Каріну, ученицю 9
класу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Мелітопольського району Запорізької області. Тема: «Виноградне
гроно» 64 бали;
6.
Вихованців гуртка юних рослинників Запорізького обласного
еколого – натуралістичного центру учнівської молоді. Тема: «Плекаємо
сад» 66 балів;

7.
Тащі Івана, учня 2 класу Залізничненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Болградського району Одеської області. Тема:
«Моя улюблена справа» 68 балів;
8.
Сливку Єгора, учня 2 класу Саратського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Одеської
області. Тема: «Прогулянка по саду» 67 балів;
9.
Мосійчук Альбіну, Тачинську Діану та Сепчука Андрія,
вихованців гуртка «GLOBE: спостерігаючи вивчаємо» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції. Тема: «Наш новий
сад» 65 балів;
10. Вихованців дослідницької групи «Пошук» Котелевського
районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області.
Тема: «Вплив стимуляторів росту на вкорінення чубуків винограду» 68
балів;
11. Вихованців гуртка юних овочівників Полтавського обласного
еколого – натуралістичного центру учнівської молоді. Тема: «Рідкісна
ягода» 66 балів;
12. Вихованців
гуртка
«Декоративно-ужиткове
мистецтво»
Кременчуцького міського еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Полтавської області. Тема: «Плекаємо сад» 63 бали;
13. Учнівський колектив Щербанівського ліцею Полтавського району
Полтавcької області. Тема: «Закладаємо сад» 68 балів;
14. Вихованців
загону
«Екологічний
патруль»
Вересівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів м. Житомир. Тема: « Плекаємо
сад» 65 балів»;
15. Учнівський колектив Костянтинівської загальноосвітньої школи
Романівського району Житомирської області. Тема: «Плекаємо сад» 65
балів;
16. Вихованців гуртка «Юні екологи-дослідники» Коростенського
міського центру позашкільної освіти Житомирської області. Тема:
«Відродимо сад» 65 балів;
17. Вихованців гуртка юних біологів Житомирського міського
колегіуму. Тема: «Плекаємо сад» 63 бали;
18. Ягодку Івана, учня 9-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №28 ім. гетьмана Івана Виговського. Тема: «Плекаємо
шкільний сад» 60 балів;

19. Грачевську Вікторію, ученицю 8-А класу та Ящук Олександру
ученицю 9-Б класу комунального закладу «Луцька загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів №11 - колегіум» Волинської області. Тема:
«Особливості отримання асептичної культури Berberis vulgaris L.» 64
бали;
20. Данильченка Андрія, учня 7 класу Чайкинського навчальновиховного комплексу Новгород-Сіверського району Чернігівської
області. Тема: «Щепимо кращий сорт» 61 бал;
21. Легку Владиславу, вихованку гуртка «Природознавець» ученицю
6 класу комунального закладу «Миляцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Дубровицького району Рівненської області. Тема:
«Плекаємо сад» 64 бали;
22. Широку Анну,
ученицю 7 класу Красносільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянського району
Чернігівської області. Тема: «Плекаємо сад» 60 балів;

III.
Висловити
подяку
Національною
екологонатуралістичного центру Міністерства освіти і науки України
за трудове виховання учнівської молоді, активну роботу з
дітьми щодо вивчення сучасних технологій у садівництві та
втілення своїх знань на практиці під час Всеукраїнської
трудової акції школярів «Плекаємо сад»:
1. Ливдар Лілії Миколаївні, керівнику гуртка юних садівників ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді;
2. Грицай Людмилі Василівні, вчителю біології та екології, комунального
закладу освіти «навчально -виховний комплекс «Межівська загальна школа ІІІІ ступенів- АЛІ» Межівської селищної ради Дніпропетровської області;
3. Островській Аллі Василівні, керівнику гуртка юних рослинників
Вінницької обласної станції юннатів, вчителю біології Скитківської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Липовецького району Вінницької
області.
4. Павлюк Світлані Юріївні, заступнику директора з навчально - виховної
роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів;
5. Мигуну Павлу Петровичу, керівнику гуртка юних садівників-методисту
Вінницької обласної станції юних натуралістів;
6. Заволович Оксані Володимирівні, вчителю географії Пеньківського
спеціалізованого закладу освіти Шаргородського району Вінницької області;

7. Ткачук Аллі Олександрівні, вчителю біології
Вознесенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мелітопольського району Запорізької
області;
8.
Бескоровайній
Надії
Володимирівні,
вчителю
Вознесенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мелітопольського району Запорізької
області;
9. Печенєвій Інні Анатоліївні, керівнику гуртка юних виноградарів Будинку
дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді»
м. Бердянська Запорізької області;
10. Хребтовій Ірині Володимирівні, керівнику екологічної дружини «ЕКО»
Терпіннівського колегіуму «Джерело» Мелітопольського району Запорізької
області;
11. Шатько Ользі Георгіївні, вчителю української мови Молодійської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глибоцького району Чернівецької
області;
12. Чернею Василю Григоровичу, садівнику – аматору с. Молодія
Глибоцького району Чернівецької області;
13. Макаренко Тетяні Віталіївні, керівнику гуртка «Саду мого дивосвіт»
Миргородського міського еколого-натуралістичного
центру учнівської
молоді Полтавської області;
14. Удовиченко Наталі Григорівні, керівнику гуртка юних садівників
Бобрівницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зіньківського району
Полтавської області;
15. Дубіву Миколі Мироновичу, класному керівнику 8 класу навчальновиховного комплексу «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Компаніївського району Кіровоградської
області;
16. Конаєву Івану Євгенійовичу, класному керівнику 9 класу навчальновиховного комплексу «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Компаніївського району Кіровоградської
області;
17. Євтух Тетяні Федорівні, вчителю математики
Коднянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської
області;
18. Рожко Катерині Леонідівні, вчителю біології Комунальної установи
опорного навчального закладу «Миропільська гімназія» Романівського
району Житомирської області;
19. Кравченко Аллі Сергіївні, керівнику гуртка «Природа і творчість»
Роменського міського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю ім. Івана Кавалерідзе Сумської області;
20. Кравченку Тарасу Васильовичу, виноградарю-аматору м. Ромни Сумської
області;
21. Мужилі Віктору Івановичу, керівнику гуртка юних садівників
Шосткинської міської станції юних натуралістів Сумської області;

22. Бролінській Валентині Іванівні, вчителю біології Мар’янівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Горохівського району Волинської
області;
23. Бакуш Юлії Вікторівні, керівнику гуртка юних рослинників
Нововолинського міського центру дитячої та юнацької творчості Волинської
області;
24. Степанець Галині Іванівні, вчителю біології навчально виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія ім. Героя
Радянського Союзу В. Газіна» смт Ратне Волинської області;
25. Макогон Жанні Зіновіївні, вчителю біології закладу загальної середньої
освіти «Ліцей с. Забороль» Луцького району Волинської області;
26. Жакун Любові Михайлівні, вчителю біології Дубровицького навчальновиховного комплексу «Ліцей- школа» Рівненської області;
27. Лобасюк Г. Т., вчителю біології Зносицької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської
області;
28.
Панасюку
Петру
Павловичу,
садівнику-аматору
Зносицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Немовицької сільської ради
Сарненського району Рівненської області.

IV. Висловити подяку керівникам обласних державних
управлінь освіти і науки, керівникам закладів загальної
середньої та позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму за організацію серед учнівської молоді, проведення та
безпосередню участь у Всеукраїнській трудовій акції
«Плекаємо сад». Сподіваємося на продовження цієї роботи і в
майбутньому. З великою зацікавленістю очікуємо на
інформацію про проведення Всеукраїнської трудової акції
«Плекаємо сад» у 2021 році.
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

