
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua 

 

від   31.08.2011         №  _1/9-657_                    
від   ___ на №    

Міністерство освіти і науки, молоді   
та спорту Автономної Республіки Крим,  
управління освіти і науки обласних,  
Київської та Севастопольської   
міських державних адміністрацій  

 
Про проведення Всеукраїнського 
фестивалю “Україна-сад” 
 

На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти 
на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2010 
№785) та з метою підвищення ефективності роботи на шкільних навчально-
дослідних ділянках з садівництва, підготовки школярів до активної професійної 
самореалізації Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 
молоді спільно з Національним університетом біоресурсів та 
природокористування України, Українським науково-дослідним інститутом 
садівництва УААН з 12 до 14 жовтня ц. р. у м. Києві буде проведений 
Всеукраїнський фестиваль “Україна-сад” (умови додаються). 

До участі в заході запрошуються делегації творчих учнівських об’єднань 
садівничого профілю загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. До складу 
делегації входять 4 особи: 3 учні та 1 керівник. Крім того, за результатами річних 
звітних матеріалів до участі у фестивалі будуть запрошені вихованці найкращих 
творчих учнівських об’єднань садівничого профілю. 

У рамках заходу відбудуться Симиренківські читання на тему 
“Дослідницька робота з садівництва в творчих учнівських об’єднаннях”, метою 
яких є поширення передового педагогічного досвіду щодо взаємодії теорії та 
практики ефективного трудового виховання. До участі в читаннях запрошуються 
аспіранти, наукові та педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів. За підсумками читань буде виданий 
електронний збірник матеріалів. 

Заїзд і реєстрація учасників − 12 жовтня ц.р. до 14.00 за адресою: м.Київ, 
вул.Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутним таксі № 558 чи № 181 до 
зупинки “Білицька”, або метро до станції “Нивки”, далі − автобусом № 32 до 
зупинки “Білицька”. 

Від’їзд − 14 жовтня. Керівників делегацій просимо завчасно придбати 
квитки на зворотний шлях. 

Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на осіб, які їх 
супроводжуватимуть. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

Заявки на участь у Всеукраїнському фестивалі “Україна-сад” та статті для 
опублікування у збірнику подати до 20 вересня в електронному вигляді одним 
документом на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua; або на паперових носіях − 
на поштову адресу: НЕНЦ, вул.Вишгородська, 19, м. Київ, 04074. 

Детальна інформація − за телефонами: 0(44) 430-04-91, 430-00-64,    насайті: 
www.nenc.gov.ua. 

Додаток: на 4 арк. 
 
 
Заступник Міністра           Б.М. Жебровський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Березіна Н.О. 486-15-35 
Вербицький В.В. 430-02-60 
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Додаток   
до листа МОНмолодьспорту  
від  2011  № 1/9-657  

 
Умови 

проведення Всеукраїнського фестивалю “Україна – сад” 
 

1. Загальні положення 
1.1. Всеукраїнський фестиваль “Україна – сад” (далі – Фестиваль) проводиться з метою 

відродження садівництва в Україні, підвищення ефективності роботи на шкільних навчально-
дослідних ділянках з садівництва, підготовки школярів до активної професійної самореалізації 
та підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді. 

Під час проведення Фестивалю проводиться щорічна Всеукраїнська трудова акція “День 
саду”.  

1.2. Основними завданнями Фестивалю є:  
- залучення дітей до активної пізнавальної, трудової та суспільно-корисної діяльності; 
- пошук і підтримка вихованців, які виявили здібності до експериментальної та 

дослідницької роботи в напрямі садівництва;  
- демонстрація практичних результатів роботи творчих учнівських об’єднань садівничого 

профілю; 
- створення  умов для творчої самореалізації учнів; 
- обмін досвідом роботи з організації дослідницької роботи з садівництва;  
- підвищення фахового рівня педагогічних працівників – керівників творчих учнівських 

об’єднань.  
1.3. Організаторами Фестивалю є Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді, Національний університет біоресурсів та природокористування України, 
Український науково-дослідний інститут садівництва УААН (додаток 1). 

1.4. Безпосереднє керівництво Фестивалем здійснюється Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді.  

 
2. Учасники Фестивалю 

2.1. До участі у Фестивалі запрошуються делегації творчих учнівських об’єднань 
садівничого профілю загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

2.2. До складу делегації  входять 4 особи: 3 учні та 1 керівник. 
2.3. За результатами річних звітних матеріалів додатково до участі у Фестивалі будуть 

запрошені вихованці найкращих творчих учнівських об’єднань садівничого профілю 
 

3. Документація 
Для участі у Фестивалі подаються наступні документи:  
- заявка на участь у Фестивалі (додаток 3);  
- медична довідка-дозвіл на право знаходження у дитячому колективі (на кожного 

учасника). 
 

4. Програма проведення Фестивалю 
4.1. У рамках Фестивалю проводяться:  

- Всеукраїнська трудова акція “День саду”; 
- презентація виставки досягнень творчих учнівських об’єднань садівничого профілю 

(площа експозиції для кожної команди – до 2 м. кв); 
- захист науково-дослідницьких робіт у секціях: “Дослідницька робота в ягідниках”, 

“Дослідницька робота в плодовому саду”, “Дослідницька робота у плодово-ягідному 
розсаднику”; 

- проведення майстер-класів фахівцями у галузі садівництва майстер-класів; 



- зустрічі з ученими;  
- робота прес-центру, обмін досвідом роботи; 
- навчально-пізнавальні екскурсії. 

4.2. Презентація експозиції виставки досягнень творчих учнівських об’єднань 
садівничого профілю регіону проводиться у довільній формі.  

4.3 У науково-дослідній роботі обов’язково зазначається тема та мета дослідження, місце 
та терміни його проведення, схема проведення досліджень, результати дослідження, їх 
статистична обробка, практичне значення дослідження, висновки.  

4.3.2. Усі матеріали подаються державною мовою на паперових та електронних носіях.  
4.3.3. Обсяг науково-дослідницької роботи – не більше 30 друкованих  аркушів. Роботи 

мають бути виконані відповідно до умов щодо оформлення наукових робіт учнів-членів Малої 
Академії наук України.  

4.3.4. Для більш ефективного висвітлення результатів дослідження роботи можуть бути 
доповнені додатками (ілюстрації, фотоматеріали, малюнки, схеми, карти тощо). 

4.3.5. Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за наступними  критеріями:  
- новизна та актуальність досліджуваної проблеми – до 7 балів;  
- чіткість структури дослідження – до 2 балів;  
- повнота та логіка викладання теоретичної частини дослідження – до 9 балів;  
- якість і глибина експериментальної частини дослідження – до 10 балів;  
- відповідність висновків проведеному дослідженню – до 3 балів;  
- практичне значення дослідження – до 7  балів;  
- рівень підготовленості учня до захисту  науково-дослідницької роботи –    до 2 балів. 

Загальна максимальна сума балів – 40.  
 

5. Підведення підсумків Фестивалю та нагородження переможців 
5.1 Переможці Фестивалю визначаються конкурсним журі, склад якого формується 

організатором (додаток 2). До складу конкурсного журі входять наукові та педагогічні 
працівники вищих навчальних закладів, педагогічні працівники загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів, вчені профільних науково-дослідних інститутів. 

5.2. Рішення конкурсного журі є остаточним і оскарженню не підлягає.  
5.3. Переможці та призери Фестивалю нагороджуються дипломами Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді відповідних ступенів. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
до Умов проведення Всеукраїнського 
фестивалю “Україна – сад”  

 
Склад організаційного комітету 

Всеукраїнського фестивалю “Україна – сад” 
 

Голова оргкомітету:  
- Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, докт. пед. наук, професор Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
 

Члени оргкомітету:  
- Вербицька Тетяна Анатоліївна, заступник директора Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Мазур Петро Олександрович, завідуючий лабораторією садівництва Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Драган Ольга Анатоліївна, завідуюча методичним відділом Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді.  
 
 
 
 
 
Додаток 2  
до Умов проведення Всеукраїнського 
фестивалю “Україна-сад”  

 
Склад журі 

Всеукраїнського фестивалю “Україна-сад” 
Голова журі:  

-Скрипченко Надія Василівна, старший науковий співробітник Національного 
ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, канд. біол. наук. 
 

Члени журі:  
- Гонтар Василь Терентійович, завідуючий кафедрою плодівництва Національного 

університету біоресурсів та природокористування, канд. с/г наук. 
- Мазур Петро Олександрович, завідуючий лабораторією садівництва Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Козенецький Сергій Романович, директор фірми «Епос» м. Київ, канд. техн. наук; 
- Павлюк Василь Васильович, провідний науковий співробітник Інституту садівництва 

УААН, канд. с/г наук; 
- Мигун Павло Петрович, методист Вінницької обласної станції юних натуралістів; 
- Пінчук Микола Олександрович, завідуючий лабораторією рослинництва 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 



Додаток 3  
до Умов проведення Всеукраїнського 
фестивалю “Україна-сад” 

 
ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському 
фестивалі “Україна-сад»” 

 
 

Прізвище, ім’я учасника: _______________________________________________ 
Дата народження (число, місяць, рік): ____________________________________ 
Клас: ____________ 
Повна назва загальноосвітнього навчального закладу: _______________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Домашня адреса: ______________________________________________________  
 
Повна назва позашкільного навчального закладу: ___________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Тема науково-дослідницької роботи: ____________________________________ 
____________________________________________________________________  
 
Секція: ______________________________________________________________ 
 
 
Підпис директора:  
М.П. 
 

 
 


