Методичні рекомендації щодо проведення обласного (заочного) етапу
Всеукраїнського фестивалю «Україна – сад»
І. Загальні положення:
1.1. Обласний етап Всеукраїнського фестивалю «Україна – сад»
(далі – Фестиваль) проводиться на виконання Плану всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів із дітьми та учнівською
молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти),
затвердженого наказом МОН України від 24.11.2020 № 1452, відповідно до
Положення про Всеукраїнський фестиваль «Україна – сад», затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.02.2013
№ 196, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.03.2013 за
№ 409/22941.
1.2. Мета та завдання Фестивалю:
Фестиваль проводиться з метою відродження садівництва на
Харківщині, підвищення ефективності роботи на шкільних науководослідних ділянках, підготовки школярів до активної професійної
самореалізації та підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді.
1.3. Основними завданнями Фестивалю є:
- залучення дітей до активної пізнавальної, трудової та суспільнокорисної роботи;
- пошук і підтримка дітей, 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 із
садівництва.
1.4. Організаційно-методичне забезпечення Фестивалю здійснює
Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості».
ІІ. Учасники Фестивалю
До участі у Фестивалі запрошуються учнівські команди закладів
загальної середньої та позашкільної освіти, які займаються практичною,
науково-дослідницькою діяльністю в галузі садівництва. Склад команди –
3 учні та 1 керівник .
ІІІ. Порядок і строки проведення Фестивалю
І етап – відбірковий (заочний) – вересень-жовтень 2021 року;

ІІ етап – фінальний (очний) – з 12 до 14 жовтня (м. Київ, Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді).
Для участі у І етапі Фестивалю необхідно до 27 вересня 2021 року
подати заявку, конкурсні матеріали – одну науково-дослідницьку роботу
(секції: ягідники, плодовий сад, плодово-ягідний розсадник) та опис
експонатів виставки (відповідно до Положення) в електронному вигляді
одним документом на електронну адреcу ekologonatur@ukr.net (тема листа
«Україна – сад»).
На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір
учасників фінального етапу Фестивалю.

