
          13 грудня 2021 р.                                                                             № 89

Про підсумки Всеукраїнської 
трудової акції школярів «Плекаємо сад» 
за 2021 рік

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23 лютого
2006  року  №1/9-117,  щорічно,  починаючи  з  2006-2007  навчального  року,
проводиться Всеукраїнська трудова акція «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  по  проведенню
Всеукраїнської трудової акції школярів «Плекаємо сад» підвів підсумки за
2021 рік. 

На  III етап конкурсу було представлено понад 70 робіт з 19 областей
нашої держави: Вінницька,  Тернопільська,  Чернігівська,  Дніпропетровська,
Запорізька,  Сумська,  Рівненська,  Волинська,  Кіровоградська,  Луганська,
Чернівецька,  Одеська,  Івано-Франківська,  Черкаська,  Полтавська,  Київська,
Житомирська, Хмельницька, Херсонська. 

В  порівнянні  з  минулим  роком  робота  у  цьому  напрямі  висвітлена
більш змістовно, яскраво, проілюстрована світлинами, дитячими малюнками,
таблицями та іншими наглядними матеріалами. З задоволенням відмічаємо
той факт,  що в акції  за 2021 рік брали участь значно більше родин, адже
участь сім'ї у акції - найдієвіша форма трудового виховання підростаючого
покоління.  Особливо  хочеться  виділити,  подякувати  за  участь  у  трудовій
акції «Плекаємо сад» та оголосити переможців.

За підсумками журі:

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити грамотою Національного еколого-иатуралістичного
центру Міністерства освіти і науки України переможців  Всеукраїнської
трудової акції школярів «Плекаємо сад»:



І місце
1. Вихованців  гуртка  юних  садівників  Тростянецького  Будинку  дитячої  і

юнацької творчості  Сумської області.  Тема роботи «Плекаємо сад» 100
балів;

2. Середу  Тетяну  вихованку  гуртка  юних  садівників  Тростянецького
Будинку  дитячої  і  юнацької  творчості  Сумської  області.  Тема  роботи
«Вплив  зміни  клімату  на  вирощування  суниці  садової  в  умовах
Північного Сходу України» 100 балів;

3. Вихованців  гуртка  «Природа  і  творчість» Роменського  центру
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  ім.  Івана
Кавалерідзе  Сумської  області.  Тема  роботи  «  Звіт  про  участь  у
Всеукраїнській трудовій акції «Плекаємо сад».91 бал;  

4. Ящук Олександру,  ученицю 10-б класу комунального  закладу «Луцька
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №11  -колегіум».  Тема  роботи:
«Вивчення  ефективності  використання  субстратів  на  вирощування
жимолості голубої сорту «Спокуса». 91 бал;

5. Хомику  Йосипу,  здобувачу  освіти  6-А  класу Мар’янівського  ліцею
Луцького району Волинської області.  Тема роботи: «Родинний сад» 95
балів;

6. Семенюк  Олександрі,  ученицю  10  класу  закладу  загальної  середньої
освіти  «Заборольський  ліцей  №32  Луцької  міської  ради»  Волинської
області.  Тема роботи:  «Вирощування порічки  сорту  Джемалі  в  умовах
теплих грядок Розума». 92 бали;

7. Учнівський колектив Денежниківського ліцею Новоайдарського району
Луганської області. Тема роботи: Шкільний плодовий сад» 93 бали; 

8. Пожогу Давіда,  учня 6 класу ЗОШ №10 м. Чернівці,  вихованця гуртка
«Екологічний  Hand Made»  Чернівецького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді . Тема роботи: «Яблуневий
сад». 94 бали;

9. Пожогу Діну, ученицю 7 класу ЗОШ №10 м. Чернівці, вихованку гуртка
«Екологічний  Hand Made»  Чернівецького  ОЦЕНТУМ.  Тема  роботи:
«Виноград – символ довголіття. Шкідники виноградної лози». 95 балів;

10.Якупова Андрія, вихованця гуртка юних садівників Вінницької обласної
станції юних натуралістів. Тема роботи: «Ефективність обрізки яблуні –
як основного чинника збільшення обсягу врожаю та його якості».93 бали;

11.Усманову Аліну, ученицю 7 класу Любимівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської
області. Тема роботи: «Щепимо кращий сорт». 95 балів.

12.  Вихованців гуртка «Дендрологія з основами озеленення», комунального
закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді» м. Дніпра;  Тема роботи: «Інтенсивний плодовий сад: особливості
догляду в умовах південно-східної України». 92 бали;
13. Вихованців гуртка юних садівників комунального позашкільної  закладу
освіти «Центр творчості дітей та юнацтва «Сузір’я» Базового комунального
закладу  освіти  “Кочерезький  навчально-виховний  комплекс» “Кочерезька



загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок” Вербківської сільської
ради  Дніпропетровської  області.  Тема  роботи:  «Участь  в  трудовій  акції
«Плекаємо сад». 94 бали. 

ІІ місце
1. Вихованців гуртка юних садівників комунального закладу «Шосткинська

міська  станція  юних  натуралістів»   Сумської  області  .  Тема  роботи:
«Розмноження  персика  сортів  «Київський  ранній»  та  «Дружба»  з
кісточки». 85 балів;

2. Супруновича Назарія,  учня 10-Б класу комунального закладу Луцького
навчально- виховного комплексу «Загально-освітня школа № 22 – ліцей»
Волинської  області.  Тема роботи:  «Горіховий сад –  наша гордість»  84
бали;  

3. Боднар  Надію  Олегівну,  ученицю  9  класу  навчально-  виховного
комплексу  «Оріховецький  загально-освітній  навчальний  заклад  І-ІІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Підволочиського  району
Тернопільської області.  Проектно-дослідницька робота: «Плекаємо сад»
82 бали;

4. Балашову Марину, Полянську Анастасію, Янковського Дмитра, учнів 9
класу Оникіївського ліцею Мар’янівської сільської рад Новоукраїнського
району  Кіровоградської  області.  Тема  роботи:  «Оцінка  ефективності
окуліровки персика на різні види насіневих  підщеп» 84 бали;

5. Вихованців  гуртка  юних  ботаніків  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Полтавської  області.  Тема
роботи: «Щеплення плодових дерев в приклад». 81 бал;

6. Беляєву  Ірину,  ученицю  11класу  Сагунівського  заклад  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Черкаського  району  Черкаської  області.
Тема роботи: «Рідкісна ягода» 82 бали;

7. Ковитуна  Дмитра, вихованця гуртка юних натуралістів центру дитячої та
юнацької  творчості  Мошнівської  об’єднаної  територіальної  громади
Черкаського району Черкаської області.   Тема роботи: «Сад вдома» 85
балів;

8. Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Великописарівської станції
юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області.
Тема роботи: «Плекаємо сад». 83 бали.

ІІІ місце
1. Караджу  Марію,  ученицю  7  класу  Дмитрівського  закладу  загальної

середньої  освіти  Городненської  сільської  ради  Болградського  району
Одеської  області.   Інформаційно-дослідницький  проект  «Ягоди-скарби
рідної землі». 74 бали;

2. Бобровського  Вадима,  вихованця  гуртка  «Я  досліджую  природу»
комунального закладу «Стація юних натуралістів» Рівненської обласної
ради; Тема роботи «Вплив способів живцювання на вкоріненість живців
чорної смородини». 75 балів;



3. Вихованців   гуртка  юних  садівників  Івано-  Франківського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Тема  роботи:
«Підготовка шкільного саду до зимівлі». 77 балів;

4. Слободанюк Анну,  ученицю 8 класу Воютинського ліцею Торчинської
селищної  ради  Луцького  району  Волинської  області.  Тема  роботи:
«Особливості вирощування яблунь сорту Флоріна». 71 бал;

5. Вдовіну Софію, Ученицю 8 класу філії Скородистицької гімназії «Школа
життєтворчості» комунального закладу «Іркліївський ліцей»  Іркліївської
об’єднаної  територіальної  громади  Черкаської  області.  Тема  роботи:
«Ремонтантна суниця Барон Солімахер в нашому саду».75 балів;

6. Гурську  Каріну  та  Воєдило  Єву,  виховаців  гуртка  юних  садівників
Чернігівської  обласної  станції  юних  натуралістів.  Тема  роботи:  «
Порівняльна оцінка ремонтантних сортів малини» 74 бали;

7. Вихованців  гуртка  «Саду  мого  дивосвіт»  Миргородського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області.
Тема роботи: «Плекаємо сад». 75 балів;

8. Вихованців  гуртка  юних  виноградарів  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  «Центр  розвитку  дітей  та  молоді»  Бердянської  міської  ради
Запорізької області. Тема роботи: «Плекаємо сад». 76 балів; 

9. Вихованців  гуртка  юних  садівників  Бобрівницької  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Зіньківської міської ради Полтавської області. Тема
роботи: «Плекаємо сад» 74 бали; 

10.Маціборі  Михайлу,  учневі  8  класу  навчально-  виховного  комплексу  «
Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І- ІІ ступенів». с.
Кожанка  Оратівської  селищної  ради  Вінницької  області.  Тема  роботи:
«Посади сад» 76 балів;

11.Толстоп’яту  Роману,  вихованцю  гуртка  «  Природа  рідного  краю»
Херсонського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості.  Тема  роботи:  «
Вплив погодних  умов на врожайність зізіфуса». 75 балів;

12.Дроботенко  Валерію,  ученицю  7-а  класу  Херсонського  навчально-
виховного  комплексу  №48.Тема  роботи:  «Екзотичний  фрукт  в
українському саду». 78 балів;

13.Кулівар  Дар’ю та  Гоцуляка  Володимира,  учнів  9  класу   філії  закладу
середньої освіти І-ІІ ступенів с. Цекинівки опорного навчального закладу
«Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  с.  Велика  Кісниця
Ямпільської міської ради Вінницької області»; Тема роботи: «Плекаємо
сад». 72 бали;

14.Вихованців гуртка «Юні садівники» Первомайської міської станції юних
натуралістів  Миколаївської  області.  Тема  роботи:  «Плекаємо  сад»  74
бали;

15.Борисено  Оксану,  вихованку  гуртка  «Екологічне  краєзнавство»  на  базі
Лупарівського  закладу  загальної  середньої  освіти  Галицинівської
сільської ради Вітовського району Миколаївської області.  Тема роботи:
«Плекаємо сад» 74 бали;



16.Вихованців  гуртка  «Екологічне  краєзнавство»  на  базі  Лупарівського
закладу  загальної  середньої  освіти  Галицинівської  сільської  ради
Вітовського  району Миколаївської  області;  Тема роботи:  Тема роботи:
«Плекаємо сад» 74 бали;

17.Вихованців  гуртка  ,,Юні  агрохіміки”  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді. Тема  роботи:  «Рідкісна
ягода». 76 балів.

II. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  активну  участь  у
Всеукраїнській трудовій акції школярів «Плекаємо сад»:
1. Учнів 1-А класу Кам’янець – Подільської загально-освтньої школи №17 І-

ІІІ ступенів Хмельницької області «Плекаємо сад». 55балів;
2. Карачун Дарину, ученицю 8 класу Малосадівського навчально-виховного

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний
заклад» Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської
області. Тема роботи: «Матеріали Всеукраїнської акції «Плекаємо сад».55
балів;

3. Бубр’як Софію, вихованку гуртка юних садівників  Івано- Франківського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Тема
роботи:  «Вплив  органічного  мульчування  прикущових  кіл  смородини
чорної». 53 балів;

4. Бойко Марія,   вихованку гуртка  юних садівників  Івано-  Франківського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Тема
роботи: «Вирощування персика з кісточки в домашніх умовах». 65 балів;

5. Учнів  8  класу  Сінгурівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Житомирського  району  Житомирської  області,  Тема  роботи:  «Частує
яблуками сад шкільний».60 балів;

6. Кирик Юлію, ученицю 8класу Новогуйвинської гімназії Житомирського
району Житомирської області. Тема роботи: «Вирощування та біологічні
особливості догляду за Ficus carica в умовах шкільного кабінету біології».
61 бал;

7. Євтух  Софію,  ученицю  8  класу  Коднянського  ліцею  відділу  освіти
Станишівської  сільської  ради  Житомирської  області.  Тема  роботи
«Яблуневий сад» 59 балів;

8. Вихованців гуртка «Зоосвіт» Бердичівського центру позашкільної освіти
ім.  О.  Разумкова  Житомирської  області.  Тема  роботи:  «Плекаємо  сад-
скарбницю вітамінів та лабораторію під відкритим небом». 56 балів;

9. Учнів  8  класу  Василівської  гімназії  Губиниської  селищної  ради
Новомосковського  району  Дніпропетровської  області.  Тема
роботи:«Тривалість  життя  яблуні:  основні  чинники,  що  впливають  на
життя, періоди життєвого циклу». 59 балів;

10.Дудника  Станіслава,  учня  9  класу  Межівського  аграрного  ліцею  –
інтернату  Межівської  селищної  ради  Дніпропетровської  області.  Тема



роботи: « Сортовипробовування яблунь в межах Степової зони України.»
53 бали;

11.Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Івано- Франківської міської дитячої
екологічної станції. Тема роботи: « Плекаємо сад». 60 балів;

12.Дмитренко  Вікторію,  вихованку  гуртка  «  Я  і  Україна»  комунального
закладу «Центр позашкільної освіти» (еколого- натуралістичний відділ)
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області.  Тема  роботи:
«Плекаємо сад». 51 бал;

13.Печерей  Любу  ученицю  4  класу  та   Супрун  Дар’ю  ученицю  5  класу
Великобілозерська  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  №3  Василівського  району
ЗапорізькоЇ області. Тема роботи: «Плекаємо сад». 67 балів;

14.Вихованців  екологічної  дружини  «Довкілля»  комунального  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Успіх" Відродженська філія І-ІІ
ступенів  Новобогданівської  сільської  ради  Мелітопольського  району
Запорізької області. Тема роботи: « Щеплення плодових дерев». 50 балів;

15.Гурток  юних  садівників  Малобілозерської  естетичної  спеціалізованої
школи-  інтернату  І-ІІІ  ступенів  «  Дивосвіт» Василівського  району
ЗапорізькоЇ області. Тема роботи: «Плекаємо сад». 67 балів;

16.Учнів  8  класу  комунального  закладу  «Новомиколаївський  заклад
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Семенівської  сільської  ради
Мелітопольського району Запорізької області.Тема роботи: «Рідкісні для
південної України сорти зізіфуса» 61 бал;

17.Учнів  10-11  класу  комунального  закладу  «Новомиколаївський  заклад
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Семенівської  сільської  ради
Мелітопольського району Запорізької області. Тема роботи: « Виноградне
гроно». 57 балів;

18.Гурток юних садівників  Енергодарської  малої  академії  наук учнівської
молоді  Запорізької області. Тема роботи: «Закладаємо сад» 65 балів;

19.Плющакову  Єлизавету,  ученицю  9  класу  комунального  закладу
«Успенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської
ради  Пологівського  району  Запорізької  області.  Тема  роботи:
«Виноградне гроно». 57 балів; 

20.Рябко Максима, учня 8-б класу комунального закладу «Опорний заклад
загальної  середньої  освіти  «Лідер»  Гуляйпільської  міської  ради
Пологівського району Запорізької області. Тема роботи: «Сад мого роду»
65 балів;

21.Учнівський  колектив  комунального  закладу  «Вільнянська  спеціальна
школа  -інтернат»  Запорізької  області.  Тема  роботи  «Плекаємо сад»  66
балів;

22.Бондаренка  Єгора,  учневі  7  класу  Сагунівського  заклад  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Черкаського  району  Черкаської  області.
Тема роботи: «Збираємо врожай». 65 балів.

III.  Висловити  подяку  Національною  еколого-натуралістичного
центру  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 «Плекаемо сад»:

1.Петковій Лілії Опанасівні, вчителю Дмитрівського закладу загальної
середньої  освіти  Городненської  сільської  ради  Болградського  району
Одеської області;

2.Мовчан Ользі Миколаївні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи»
Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської селищної
ради Сумської області;

3.  Мовенко  Ользі  Василівні,  керівнику  гуртка  юних  садівників
Тростянецького Будинку дитячої і юнацької творчості Сумської області;

4.Боброській Валентині Анатолівні, керівнику гуртка вихованця гуртка
«Я досліджую природу» комунального закладу «Стація юних натуралістів»
Рівненської обласної ради;

5. Нечиппоруку  А.  С.  вчителю  трудового  навчання  та  фізики
Оникіївського ліцею Мар’янівської  сільської рад Новоукраїнського району
Кіровоградської області;

6.  Загубинозі  Оксані  Олексіївні,  вчителю  біології  та  хімії   філії
Скородистицької  гімназії  «Школа  життєтворчості»  комунального  закладу
«Іркліївський  ліцей»   Іркліївської  об’єднаної  територіальної  громади
Черкаської області;

7.  Леусу  Юрію  Віталійовичу,  керівник  гуртка  юних  садівників
Чернігівської обласної станції юних натуралістів;

8.  Корень  Тетяні  Іванівні,  керівник  гуртка  юних  садівників
Чернігівської обласної станції юних натуралістів;

9.  Кравченко  Аллі  Сергіївні,  керівнику  гуртка  юних  виноградарів
Роменського ЦПО та РТМ ім. Івана Кавалерідзе Сумської області;  

10.  Невиняк Уляні  Юріївні  керівнику гуртка  юних садівників  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;

11.  Котик  Мирославі  Євгенівні,  завідувачці  відділу  Волинського
обласного еколого- натуралістичного центру; 

12.  Макогон  Жанні  Зіновіївні,  вчителю  біології  закладу  загальної
середньої   освіти  «Заборольський  ліцей  №32  Луцької  міської  ради»
Волинської області; 

13. Бортнік Тетяні Павлівні, керівнику гуртка «Юні агрохіміки» відділу
Волинського обласного еколого- натуралістичного центру;

14.  Бролінській  Валентині  Іванівні,  вчителю біології  Мар’янівського
ліцею Луцького району Волинської області;

15.Пилюк  Тетяні  Іванівні,  вчителю  біології  комунального  закладу
Луцького навчально- виховного комплексу «Загально-освітня школа № 22 –
ліцей» Волинської області; 

16.Горбачук Тетяні Вікторовні, вчителю біології  Воютинського ліцею
Торчинської селищної ради Луцького району Волинської області; 



17  Витрикуш Мар’яні  Олегівні,  вчителю хімії  навчально-  виховного
комплексу «Оріховецький загально-освітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад» Підволочиського району Тернопільської
області;

18.  Макаренко  Тетяні  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Саду  мого
дивосвіт»  Миргородського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Полтавської області;

19. Кузьмінській Валентині Василівні, керівнику гуртка Чернівецького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

20.  Печенєвій  Інні  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  юних виноградарів
Будинку дитячої  та  юнацької  творчості  «Центр розвитку дітей та  молоді»
Бердянської міської ради Запорізької області;

21. Удовиченко Наталії Григорівні, керівнику гуртка юних садівників
Бобрівницької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Зіньківської  міської
ради Полтавської області;

22.  Руденку  Володимиру  Миколайовичу,  вчителю  Денежниківського
ліцею Новоайдарського району Луганської області;

23.  Олешко  Людмилі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  юних  ботаніків
Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Полтавської області;

24. Буші Катерині Вікторівні, вчителю Сагунівського заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Черкаської області;

25.   Маціборі  Наталії  Григорівні,  вчителю  біології  навчально-
виховного  комплексу  «  Дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітня
школа  І-  ІІ  ступенів».  с.  Кожанка  Оратівської  селищної  ради  Вінницької
області;

26.  Карпій  Станіславі  Зіновіївні,  керівнику гуртка  «Природа  рідного
краю»  Херсонського центру дитячої та юнацької творчості;

27.  Хаврусь І.М.,  вчителю біології  Херсонського начально-виховного
комплексу №48;

28.  Мигуну  Павлу  Петровичу,  керівнику  гуртка  юних  садівників
Вінницької обласної станції юних натуралістів;

29.  Щербак  Анжелі  Євгенівні,  педагогу  -організатору   філії  закладу
середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  с.  Цекинівки  опорного  навчального  закладу
«Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  с.  Велика  Кісниця
Ямпільської міської ради Вінницької області»;

30.  Головіну Анатолію, виноградарю – аматору «Новомиколаївський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»

Семенівської  сільської  ради  Мелітопольського  району  Запорізької
області;

31. Скрипченко Надії Василівні, кандидату біологічних наук, старшому
науковому  співробітнику  відділу  малопоширених  плодових  культур
Центрального  ботанічного  саду  ім.  Гришка  Національної  Академії  Наук
України;



32.  Коженевському  Сергію  Романовичу,  кандидату  технічних  наук,
генеральному  директору  товариства  з  обмеженою  відповідальністю  «
Водоспад»;

33.  Петриченку  Петру  Олександровичу,  співробітнику  науково-
дослідної  лабораторії  садівництва Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти та науки учнівської молоді;

34. Николиній О. П., вчителю Любимівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Іванівської  селищної  ради  Генічеського  району  Херсонської
області;

35.  Борисено  Наталії  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Екологічне
краєзнавство»  на  базі  Лупарівського  закладу  загальної  середньої  освіти
Галицинівської сільської ради Вітовського району Миколаївської області;

36.  Тлусту  Любов  Миколаївну,  керівника  гуртка  «Юні  охоронці
природи» на базі Михайло – Ларинського закладу загальної середньої освіти
Воскресенської  селищної  ради  Миколаївського  району  Миколаївської
області;

37. Лукіянчук Людмилі Василівні, керівнику гуртка «Юні садівники»
Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області.

38. Лаврик Наталію Миколаївну,  керівника гуртка  ,,Юні  агрохіміки”
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

39. Кривулі  Ірині  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Дендрологія  з
основами  озеленення»  комунального  закладу  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді». М. Дніпра. 

40.  Тишкевичу  Володимиру  Терентьєвичу,  керівнику  гуртка  юних
садівників  комунального  позашкільної   закладу  освіти  «Центр  творчості
дітей  та  юнацтва  «Сузір’я» Базового  комунального  закладу  освіти
“Кочерезький  навчально-виховний  комплекс» “Кочерезька  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  -  дитячий  садок”  Вербківської  сільської  ради
Дніпропетровської області. 

IV. Керівництво та науково-педагогічний колектив Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  висловлюють
подяку  керівникам  обласних  державних  управлінь  освіти  і  науки,
керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти еколого-
натуралістичного  напряму,  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.

 Директор                                                         Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


