
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry  @  mon  .  gov  .  ua  

від   04.09.2013     №  1/9-603                                 

від __________ на №                  

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

Вищі навчальні заклади

Про проведення Всеукраїнського
фестивалю “Україна-сад”

На  виконання  наказу  Міністерства  від  13.12.2012  №  1409  «Про
затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з  дітьми  та
учнівською  молоддю  на  2013  рік»  з  10  до  12  жовтня  ц.  р.  у  м.  Києві
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з
Національним  університетом  біоресурсів  та  природокористування  України,
Українським науково-дослідним інститутом садівництва УААН буде проведений
Всеукраїнський  фестиваль  “Україна-сад”.  Положення  про  захід  розміщено  на
сайті www  .  nenc  .  gov  .  ua  .

До участі у фестивалі запрошуються команди творчих учнівських об’єднань
садівничого  профілю  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів
Автономної Республіки Крим, областей,  міст Києва та Севастополя.  До складу
команди  входять  4  особи:  3  учні  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних
закладів та 1 керівник.

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.

Заїзд і реєстрація учасників – 10 жовтня до 14.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської

http://www.nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/25_02_2013_196.pdf
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


молоді.
Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним таксі № 558, 181 до

зупинки “Мостицька” або метро до станції “Нивки”, далі − автобусом № 32 до
зупинки “Білицька”.

Від’їзд −  12 жовтня після 14.00 год. Керівників команд просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.

Відповідальність за життя та здоров’я учасників несуть керівники команд.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає.
Заявки  на  участь  у  Всеукраїнському  фестивалі  “Україна-сад”  (форма

додається) та статті для опублікування у збірнику просимо подати до 20  вересня
в  електронному  вигляді  одним  документом  на  електронну  адресу:
mazur@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.
Додаток: на 1 арк.

Заступник Міністра       Б. М. Жебровський

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60
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Додаток 
до листа МОН України
від 04.09.2013 № 1/9-603

ЗАЯВКА

на участь у І (ІІ) етапі  Всеукраїнського фестивалю «Україна – сад»  

___________________________________________________________ просить 

(найменування організації)

дати дозвіл на участь команди у складі:

№
з/п

Прізвище, 
ім’я

учасника

Дата
народження

(число,
місяць, рік)

Вік Найменування
навчального

закладу

Найменування
творчого

учнівського
об’єднання

1
2
3
4

Прізвище,  ім’я  учня,  який  захищатиме  науково-дослідницьку  роботу,
підкреслити.

Керівник команди: _________________________________________________   
                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові) 
__________________________________________________________________

(посада)

__________________________________________________________________
(контактний телефон, електронна адреса)

  
Тема науково-дослідницької роботи: __________________________________

_____________________________________________________________________

Секція  (необхідне  підкреслити):  «Ягідники»,  «Плодовий  сад»,
«Плодово-ягідний розсадник».

______________________            ________               _______________________
            (посада керівника закладу)                                  (підпис)                                            (П. І. Б.)

М.П.


