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На № ___ від ______________

Директорам закладів позашкільної 
освіти
Директорам закладів загальної 
середньої освіти
Головам об’єднаних територіальних 
громад

Про проведення Всеукраїнського
фестивалю «Україна – сад»

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за  основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 21.11.2018 № 1292, у вересні  – жовтні  ц. р.  Національний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з  Національним
університетом  біоресурсів  та  природокористування  України,  Українським
науково-дослідним  інститутом  садівництва  Національної  академії  аграрних
наук України проводить Всеукраїнський фестиваль «Україна–сад». Положення
про захід розміщено на сайті https://nenc.gov.ua/.

Захід пройде в 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) – у вересні, ІІ етап –
фінальний (очний) – з 16 до 18 жовтня в м. Києві.

До участі в заході запрошуються команди творчих учнівських об’єднань
садівничого  профілю  закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти
областей  та  міста  Києва.  До  складу  делегації  входять  4  особи:  3  учні  та  1
керівник. 

Для участі у І етапі фестивалю необхідно до 23 вересня 2019 року подати
заявку та конкурсні  матеріали в електронному вигляді  одним документом на
електронну адресу mazur@nenc.gov.ua (тема листа — «Україна – сад»). 

На  підставі  поданих  матеріалів  організаційний  комітет  проведе  відбір
учасників фінального етапу фестивалю. Результати відбору будуть оприлюднені
до 25 вересня на сайті https://nenc.gov.ua/.

У рамках проведення фестивалю відбудуться Симиренківські педагогічні
читання. За підсумками читань буде видано збірник матеріалів Фестивалю. Тези
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доповідей і тексти статей для опублікування у збірнику необхідно надіслати до
23 вересня  2019 року на  електронну адресу:  mazur@nenc.gov.ua (з  поміткою
«Збірник»). 

Заїзд і реєстрація учасників фінального етапу заходу − 16 жовтня до 14:00
за  адресою:  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді.  Проїзд  від  залізничного  вокзалу
м. Києва — маршрутними таксі № 558 або № 181 до зупинки «Мостицька», або
метро  до  станції  «Нивки»,  далі  −  автобусом  № 32  до  зупинки  «Кінотеатр
«Кадр».

Від’їзд  −  18  жовтня.  Керівників  делегацій  просимо  завчасно  придбати
квитки на зворотний шлях.

Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд.
Витрати на відрядження здійснюються за  рахунок організації,  яка відряджає.
Учасникам бажано мати учнівські квитки.

Детальну  інформацію  −  за  телефонами:  (044)  430-04-91,  430-00-64,
0676580744 (Петро Мазур).

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


