Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«29» грудня 2020 р.

№ 71

Про підбиття підсумків
Всеукраїнського дитячого
фестивалю «Україна - сад»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р.
№ 1498 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), 08 грудня ц. р. було проведено
Х Всеукраїнський фестиваль «Україна - сад» в режимі онлайн.
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.
Успішному проведенню Х Всеукраїнського фестивалю «Україна - сад»
сприяли спонсори: ТОВ «Водоспад – професійний садовий інструмент»,
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка Національної академії наук
України, Український науково-дослідний інститут садівництва.
Програмою була передбачена відеоконференція «Симиренківські
читання», в якій взяли участь представники 14 областей: Сумської,
Житомирської, Черкаської, Полтавської, Вінницької, Хмельницької, Одеської,
Запорізької,
Дніпропетровської,
Чернівецької,
Тернопільської,
ІваноФранківської, Рівненської та Волинської областей.
Відповідно до рішення журі,
НАКАЗУЮ:
І.
Визначити переможцями та призерами Всеукраїнського дитячого
фестивалю «Україна – сад» та нагородити грамотою Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
за вагомий внесок у розвиток юннатівського садівництва, просвітницьку
діяльність в галузі садівництва:
І місце:
1. Мовенко Юлію, вихованку гуртка «Юні садівники» Тростянецького Палацу
дітей та юнацтва Сумської області, ученицю 11 класу КЗ Сумської обласної
ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо
обдарованих дітей» (40 балів);
2. Ємельянову Вікторію, ученицю 9 класу комунального закладу
«Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівської
районної ради Запорізької області (40 балів).

ІІ місце:
1. Шевчук Катерину, вихованку гуртка «Юні агрохіміки» Волинського
обласного еколого – натуралістичного центру Волинської обласної ради (36
балів);
2. Ковальчук Дарину, члена гуртка «Юні ботаніки» » комунального закладу
«Станція юних натуралістів», ученицю 8 класу Бронницької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Рівненського району Рівненської області (37 балів);
3. Лупу Тетяну, ученицю 9 класу Негівської гімназії Верхнянської сільської ради
ОТГ Калуського району Івано-Франківської області (37 балів).
ІІІ місце:
1. Олійник Вікторію, ученицю 8 класу Білоусівського ліцею Сокирянського
району Чернівецької області (32 бали);
2. Польового Андрія, вихованця гуртка юних садівників Вінницької обласної
станції юних натуралістів (34 бали);
3. Грицай Анна Олександрівна, учениця 9 класу, КЗО «НВК «Межівська ЗШ ІІІІ ст.-АЛІ» Межівської селищної ради» Дніпропетровської області (33 бали).
ІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за участь в науковопрактичній конференції Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна – сад»:
1. Адамовича Олексія та Мигаленка Олексія, вихованців гуртка юних садівників
комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими
дітьми» Леськівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів,
Леськівської сільської ради, Черкаського району Черкаської області (28 балів);
2. Шевчук Катерину. Ученицю Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Федора
Степановича Бацури Новоушицького району Хмельницької області (28 балів);
3. Команду Городненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Болградського району Одеської
області (29 балів);
4. Вихованців гуртка юних садівників Задарівської ЗОШІ-ІІІ ступенів
Монастириського району Тернопільської області (28 балів);
5. Дембіцьку Юлію, ученицю10 класу комунальної установи освітнього
навчального закладу «Миропільська гімназія» Романівського району
Житомирської області» (29 балів);
6. Лаврик Інну, вихованку гуртка «юні рослинники» Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (28 балів).
ІІІ. 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. Мовенко Ользі Василівні, керівнику гуртка юних садівників Тростянецького
Палацу дітей та юнацтва Сумської області;
2. Мигуну Павлу Петровичу, завідувачу відділом біології, методисту, керівнику
гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної станції юних натуралістів;
3. Дорофей Марії Семенівні, методисту, вчителю біології, заслуженому вчителю
України Білоусівського ліцею Сокирянського району Чернівецької області;
4. Романюку Василю Васильовичу, кандидату біологічних наук, доценту
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича;

5. Власик Аллі Миколаївні, завідувачу відділу комунального закладу „Станція
юних натуралістів” Рівненської обласної ради;
6. Грицай Людмилі Василівні, вчителю біології та екології, комунального
закладу освіти «навчально-виховного комплексу «Межівська ЗШ І-ІІІ ст.-АЛІ»
Межівської селищної ради» Дніпропетровської області;
7. Глущак
Лідії Миколаївні, вчителю інформатики Негівської гімназії
Верхнянської сільської ради ОТГ Калуського району Івано-Франківської
області;
8. Костенко Наталії Іванівні, вчителю вищої категорії - керівнику гуртка
комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
«Світоч» Василівського району Запорізької області;
9. Бортнік Тетяні Павлівні, кандидату с.-г. наук, керівнику гуртків «Юні
агрохіміки» Волинського обласного еколого-натуралістичного центру.
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

