
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

15.11.2021 Харків № 156  

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

дитячого фестивалю «Україна – 

сад» 

 

Відповідно до 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 дитячий 

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 № 409/2294, з 1 по 5 жовтня .2021 року 

проведено обласний етап Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна – сад»  

(далі – Фестиваль). 

Фестиваль проводився з метою відродження садівництва на Харківщині, 

підвищення ефективності роботи на шкільних науково-дослідних ділянках, 

підготовки школярів до активної професійної самореалізації та підвищення 

рівня трудового виховання учнівської молоді. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможців обласного етапу Всеукраїнського дитячого 

фестивалю «Україна – сад» (додаток 1). 

 

2. Відзначити переможців обласного етапу Всеукраїнського дитячого 

фестивалю «Україна – сад» грамотою Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

 

3. Визначити активних учасників обласного етапу Всеукраїнського 

дитячого фестивалю «Україна – сад» (додаток 2). 

 

4. Відзначити активних учасників обласного етапу Всеукраїнського 

дитячого фестивалю «Україна – сад» грамотою Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» за активну 

участь у заході. 
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5. Довести інформацію про результати проведення обласного етапу 

Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна – сад» до відома керівників 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської області       

(додаток 3). 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 
З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т.І. 

Овелян В.К. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

Наказ директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 15.11.2021 № 156 
 

Список переможців  
обласного етапу Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна - сад» 

 
МЕЛЬНИК Іванна, 
МАРЧЕНКО Кіра, 
КУДРЯШОВ Арсеній, 
учні 8 класу  
 

-  Комунальний заклад «Харківська санаторна 

школа № 9» Харківської обласної ради  

(керівник – САМОЙЛОВА Т.Й.); 

 

ІВАЩЕНКО Олександра, 
ТЕМИРБЕК Анастасія, 
учениці 8 класу 

 

-  Комунальний заклад «Вовчанський ліцей № 

7 Вовчанської міської ради Чугуївського 

району Харківської області (керівники – 

ІВАЩЕНКО Л.В. ВОЛЯНСЬКА Ю.І.,  

КРАВЦОВА Г.О., КОВАЛЬОВА Г.О.); 

 
ХАЙЛО Юлія, 
ПЕРЕДИСТИЙ Сергій, 
ЗОЗУЛЯ Дмитро, вихованці 
гуртка «Лікарські рослини» 
 

-  Комунальна установа «Вовчанський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Вовчанської 

міської ради Чугуївського району 

Харківської області 

 (керівник – КОВАЛЬОВА Г.О.); 

 

РОМАНЧЕНКО Єлизавета, 

вихованка гуртка «Юні 

мандрівники» 
 
 
 

-  Краснокутський центр дитячої та юнацької 

творчості Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району Харківської області 

(керівник – БУТЕНКО С.В.) 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 

Наказ директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 15.11.2021 № 156 

 

Список активних учасників 

обласного етапу Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна − сад» 

 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти Керівник 

1. ЧЕРЕДНИК Софія  

 

 

 

 

 

 

 

 

вихованка гуртка «Літературне 

краєзнавство» 

Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради 

Богодухівського району 

Харківської області  

 

 

ЧЕРЕДНИК В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТРОЦЕНКО 
Валерія 

вихованка гуртка «Юні 

козачата» Краснокутського 

центру дитячої та юнацької 

творчості Краснокутської 

селищної ради 

Богодухівського району 

Харківської області 

 

ДЕЙНЕКА В. 

3. Гурток «Юні 

рослинники» 

Комунальний заклад 

«Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» 

 

ОВЕЛЯН В.К. 

 

4. Пошукова група 

учнів 5-9 класів 

Комунальний заклад 

«Харківська спеціальна школа 

№ 8» Харківської обласної 

ради 

КОСТІНА М.С. 

 

 

Директор          Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 3 

Наказ директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 15.11.2021 № 156 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу 

Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна − сад» 

 

Відповідно до 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 дитячий 

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 № 409/2294, з 01.10.2021 по 05.10.2021 року 

проведено обласний етап Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна – сад»  

(далі – Фестиваль). 

Фестиваль проводився з метою відродження садівництва на Харківщині, 

підвищення ефективності роботи на шкільних науково-дослідних ділянках, 

підготовки школярів до активної професійної самореалізації та підвищення 

рівня трудового виховання учнівської молоді. 

У Фестивалі взяли участь вихованці закладів позашкільної освіти, учні 

закладів загальної середньої освіти з 3 районів області. 

На розгляд журі було надано 10 звітів (індивідуальних і колективних) 

про виконану роботу у рамках Фестивалю. 

Активну участь в заході взяли учні Комунального закладу «Харківська 

санаторна школа І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради, Комунального 

закладу «Харківська спеціальна школа № 8» Харківської обласної ради. 

У рамках Фестивалю було сплановано та проведено дослідницьку 

роботу  та природоохоронні заходи у садах та скверах, екскурсії на екологічні 

стежки, екологічні десанти з впорядкування територій закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, а також вікторини, конкурси, тематичні 

заняття, бесіди. Представлені фото- та відеозвіти свідчать про проведення 

масштабної роботи з професійної самореалізації та підвищення рівня трудового 

виховання учнівської молоді, а також про безпосередню участь школярів в 

роботі на навчально-дослідних земельних ділянках. 

Журі відзначило високу ефективність проведеної роботи у рамках 

Фестивалю Комунального закладу «Вовчанський ліцей № 7» Вовчанської 

міської ради Чугуївського району Харківської області, Комунальної установи 

«Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості» Вовчанської міської 

ради Чугуївського району Харківської області, Комунального закладу 
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«Харківська санаторна школа № 9» Харківської обласної ради, 

Краснокутського центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської 

селищної ради Богодухівського району Харківської області. 
Разом з тим, журі акцентувало увагу, що не всі заклади освіти районів  

області взяли участь у Фестивалі. З метою якісної організації та проведення 
Фестивалю в наступному 2022 році необхідно консолідувати зусилля закладів 
позашкільної освіти та загальної середньої освіти районів області із науковими 
співробітниками науково-дослідних установ, громадськими організаціями та 
вченими закладів вищої освіти. 

 
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 


