
 

         14 жовтня 2021 р.                                                                       № 71

Про підбиття підсумків
Всеукраїнського дитячого
фестивалю «Україна — сад»

 Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 24. 11.2020 р.
№ 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і  міжнародних організаційно-
масових  заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2021  рік  (за  основними
напрямами  позашкільної  освіти)  «Про  затвердження  Положення  про
Всеукраїнський фестиваль «Україна – сад», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України  14.03.2013  р.  за  №  409/22941,  «Про  проведення  ХІ  всеукраїнського
фестивалю  Україна-сад»  від  02.09.2021  за  №  4/723-21  на  базі  Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  12-14  жовтня  ц.  р.  було
проведено ХІ 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 формовому саду Національного ботанічного саду імені

М. М. Гришка Національної академії наук України;
 науково-практична конференція «Симиренківські читання».

Успішному  проведенню  ХІ  Всеукраїнського  фестивалю  «Україна  -  сад»
сприяли  спонсори:  ТОВ  «Водоспад  –  професійний  садовий  інструмент»,
Національний  ботанічний  сад  імені  М.  М.  Гришка  Національної  академії  наук
України.

Участь  у  фінальному  етапі  Фестивалю  взяли  команди  закладів  загальної
середньої та позашкільної освіти з різних областей України. Найкращі результати
представили учасники з 8 областей України: Вінницької, Донецької, Закарпатської,
Запорізької, НЕНЦ, Луганської, Сумської,  та Чернігівської областей.

Відповідно до рішення журі:



НАКАЗУЮ:

І. Визнати переможцями Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна
–  сад»  та  нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  вагомий
внесок  у  розвиток  юннатівського  садівництва,  просвітницьку  діяльність  в
галузі садівництва:

І місце:
1.Команду Вінницької обласної станції юних натуралістів
 (Ковальчук Єлена, Ковальчук Захар, Шеверножук Дар’я)

ІІ місце:
1. Команду  Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської

молоді
 (Манько Марія, Собко Мирослава, Пензієнко Ксенія)

2.Команду  Комунального  позашкільного  навчального  закладу  Тростянецької
міської ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області 

(Кириченко Аліна, Середа Тетяна)

3.Команду  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді 

(Лаврик Дар’я, Лєбєдєва Владислава, Лаврик Інна)

ІІІ місце:
1. Команду  Комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради
(Супрун Дар’я, Бень Софія, Печерей Люба)
2. Команду Комунального закладу «Чернігівська обласна станція 
юних натуралістів 
(Гурська Каріна, Воєдило Єва)
3. Команду Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді
(Маркулинець Андріяна, Левіщенко Вікторія, Солодко Ілля)
4. Команду  Луганського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді
(Білоконь Аріна, Коженкова Юлія, Терещенко Карина)

ІІ.  Визнати  переможцями в  науково-практичній  конференції
Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна – сад» та нагородити грамотою
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України:

І місце
1.Супрун  Дар’ю,  ученицю  5  класу,  вихованку  гуртка  «Юні  рослинники»
комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Запорізької  обласної  ради  на  базі  філії



Великобілозерського  навчально-виховного  комплексу  №1  (школа-дитячий  садок)
Великобілозерської  сільської  ради  Василівського  району  Запорізької  області
Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3;
2.Середу  Тетяну,  ученицю закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №5
Тростянецької  міської  ради,  вихованку Комунального позашкільного навчального
закладу Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області.

ІІ місце
1.Собко  Мирославу,  ученицю  6  класу  Костянтинівського  закладу  загальної
середньої  освіти,  вихованку  гуртка  «Декоративне  птахівництво»  Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
2.Маркулинець Андріяну, ученицю 10 класу Широківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Виноградівської районної ради, вихованку еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Виноградівської міської ради Закарпатської області;
3.Гурську Каріну, ученицю 8 класу Чернігівської спеціалізованої загальноосвітньої
середньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов, вихованку гуртка
«Юні  квітникарі-аранжувальники»  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна
станція юних натуралістів»;
4.Воєдило  Єву,  ученицю 8 класу Чернігівської  спеціалізованої  загальноосвітньої
середньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов, вихованку гуртка
«Юні  квітникарі-аранжувальники»  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна
станція юних натуралістів»;
5.Лаврик  Інну,  ученицю 5  класу  ліцею  №  6  «Лідер»  Полтавської  міської  ради,
вихованку  гуртка  «Юні  агрохіміки»  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;
6.Шеверножук  Дар’ю,  ученицю  9  класу  Комунального  закладу  «навчально-
виховний комплекс – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ГЕК № 29 Вінницької
міської ради», вихованку Вінницької обласної станції юних натуралістів.

ІІІ.  За ефективну організаційну роботу та залучення дітей до участі  у
Всеукраїнському  дитячому  фестивалі  «Україна  –  сад»  надати  подяку
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України:

1. Ломанцовій Тамарі Дмитрівні, керівнику гуртка «Декоративне птахівництво»
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

2. Андрусь  Ганні  Миколаївні,  керівнику  гуртків  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

3. Чалій  Олені  Григорівні,  керівнику  гуртків  Комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

4. Лаврик Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Юні агрохіміки» Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

5. Кокорєвій Тамарі Іванівні, вчителю Лисичанської загальноосвітньої 
6. школи І-ІІ ступенів № 9 Лисичанської міської ради Луганської області;
7. Обрєзан  Надії  Іванівні,  керівнику  гуртка  Донецького  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді;
8. Маловічку Віктору Олексійовичу, вчителю біології  філії Великобілозерського

навчально-виховного  комплексу  №1  (школа-дитячий  садок)
Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області;



9. Рибалко  Оксані  Вікторівні,  методисту  Луганського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

10. Мовенко Ользі  Василівні,  керівнику  делегації  закладу  загальної  середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  №  3  Тростянецької  міської  ради,  Комунального
позашкільного навчального закладу Тростянецької міської ради «Палац дітей
та юнацтва» Сумської області;

11. Жовтоножук  Любові  Яківні,  методисту  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів.

     

                   Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


