
 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З  
 

      09.10.     2018            м. Дніпро №     541     /0/212-18 

 
Про підсумки проведення 
І відбіркового (заочного) етапу 
Всеукраїнського фестивалю  
“Україна – сад” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 18.09.2018 року № 503/0/212-18 “Про проведення І відбіркового(заочного) 
етапу Всеукраїнського фестивалю “Україна – сад”, з метою відродження 
садівництва та виноградарства в регіоні, професійної самореалізації та 
активізації дослідницької роботи дітей та учнівської молоді в закладах освіти 
області в вересні 2018 року проводився І відбірковий (заочний) етап 
Всеукраїнського фестивалю “Україна – сад”. 

За підсумками роботи журі 
 

НАКАЗУЮ:  
 
 1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо відзначення грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації переможців фестивалю та 
активних учасників заходу – грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ”, відповідно до 
списку (додаток 1). 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад (за згодою) ознайомитись з інформаційною 
довідкою про підсумки проведення І відбіркового (заочного) етапу фестивалю 
(додаток 2). 

3. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г. 

 
Директор департаменту      О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації 
від   09.10. 2018  № 541 /0/212-18 

 
Список переможців 

І відбіркового (заочного) етапу Всеукраїнського фестивалю “Україна – сад”, 
які нагороджуються грамотами департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації 
 

№ 
з/п Учасник Середній бал Місце 

1. 

Комунальний заклад освіти Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - дитячий садок” Вербківської сільської 
ради Павлоградського району; 

29 І 

2. Комунальний заклад освіти “Спеціалізована школа 
№115” Дніпровської міської ради; 24 ІІ 

3. 

Левицький Олексій, учень 10 класу комунального 
закладу “Василівський навчально-виховний комплекс” 
Школа  -  дошкільний    заклад”     Новомосковської  
районної ради; 

25 ІІ 

4. Комунальний заклад “Верхівцевська середня 
загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;  

22 ІІІ 

5. Гаркуша Марія, учениця 11 класу комунального 
закладу “Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської районної ради; 

22 ІІІ 

 
Список активних учасників  

І відбіркового (заочного) етапу Всеукраїнського фестивалю “Україна – сад”, 
які нагороджуються грамотами комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 

№  
з/п Учасник Кількість балів 

1. 
Комунальний позашкільний навчальній заклад “Станція 
юних натуралістів Тернівського району” Криворізької 
міської ради; 

19 

2. Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради; 20 

3. 

Шапошнікова Ганна, учениця 11 класу комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 11” 
Дніпровської міської ради, вихованка комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”; 

17 



 
 

2

4. 
Комунальний заклад “Ганнівський навчально-виховний 
комплекс “Середня загальноосвітня школа - дошкільний 
навчальний заклад” Верхньодніпровської районної ради; 

18 

5. Комунальний заклад “Шевська загальноосвітня школа 
І- ІІІ ступенів” Магдалинівського району; 19 

6. Комунальний позашкільний навчальній заклад “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда. 20 

  
 
Завідувач сектору позашкільної      К. Є. ФЕДОРЧЕНКО 
освіти та виховної роботи 



Додаток 2 
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
від  09.10. 2018   № 541 0/212-18 

 
Інформаційна довідка 

про підсумки проведення І відбіркового (заочного) етапу  
Всеукраїнського фестивалю “Україна – сад”  

 
З метою відродження садівництва в Україні, підготовки школярів до 

активної професійної самореалізації, активізації дослідницької роботи з 
садівництва та виноградарства в закладах освіти області в вересні поточного 
року проводився І відбірковий (заочний) етап Всеукраїнського фестивалю 
“Україна-сад”.  

Журі фестивалю оцінювало творчі роботи учасників за критеріями:  
- повнота розкриття роботи в саду (до 10 балів); 
- науковий підхід до ведення дослідження (до 10 балів); 
- практичне значення роботи (до 10 балів). 

Творчі учнівські об’єднання садівничого профілю організовують свою 
роботу на базі шкіл, приватних господарств, розсадників. Незважаючи на 
невелику кількість гуртків з садівництва, учні в багатьох закладах освіти 
доглядають за плодовими деревами, проводять обрізку, висаджують нові 
сажанці. 

Активно працюють в цьому році учні закладів освіти в мм. Кам’янське, 
Павлоград, Павлоградському, Новомосковському, Верхньодніпровському, 
Дніпровському районах  

Заслуговує на увагу робота комунального закладу освіти Кочерезький 
навчально-виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дитячий садок” Вербківської сільської ради Павлоградського району, 
яка була спрямована на залучення гуртківців до оволодіння навичками 
розмноження рідкісних та малопоширених плодових культур: ірги 
колосовидної, аронії чорноплідної, глоду крупноплідного, айви 
звичайної, хеномелесу японського, кизилу та інших культур.  Працюючи з 
рослинами, діти вчилися проводити порівняльну оцінку сортів та гібридів 
плодових та ягідних рослин, вивчали біологію цвітіння та плодоношення 
рідкісних плодово-ягідних рослин, їх лікарські властивості. Юні 
садівники розширили асортимент плодово-ягідних культур шкільної 
навчально-дослідної земельної ділянки за рахунок введення в культуру 
маловідомих рослин. 

Юннати комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти”  
Вербківської сільської ради Павлоградського району є постійними 
учасниками Всеукраїнської акції “Плекаємо сад”. На заняттях діти з 
задоволенням опановують сучасну культуру садівництва, 
ознайомлюються з різними формами господарювання у садівництві, 



  2 
Продовження додатка 

беруть участь у масовій посадці та влаштуванні плодових садів, шкілок, 
розсадників. 

У комунальному закладі “Верхньодніпровська середня 
загальноосвітня школа № 2 I-III ступенів” Верхньодніпровської районної 
ради ще під час будівництва школи у 1954 році заснований сад, який 
розташований на площі 1 га. Хоч дерева вже немолоді, але дають щедрий 
врожай. Кожного літа та восени можна поласувати смачними вишнями, 
абрикосами, яблуками, грушами, шовковицею. Учні 5-11 класів щороку 
доглядають за деревами шкільного саду. Глибокої осені готують сад до зимівлі. 
Площу очищають від опалого листя і сміття. Цієї весни учні 5-11 класів разом з 
учителями висадили 44 дерева: вишні, сливи, яблуні, абрикоси. 

На шкільному подвір’ї комунального закладу освіти "Спеціалізована 
школа № 115" Дніпровської міської ради красується яблуневий сад, що 
носить назву “На березі любові”. Його було закладено на честь 85-річниці з дня 
народження Олеся Гончара - людини, яка жила в нашому місті, ходила тими ж 
стежками, якими сьогодні ходимо ми. Перше дерево посадила Олександра 
Терентіївна Сова – сестра письменника. Площа саду складає 231 м2. Яблуневий 
сад налічує 63 дерева.  

На базі закладу від комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради працює гурток “Юні 
садівники”. Агротехнічні заходи в саду виконуються комплексно. Сюди 
входить обробка ґрунту, внесення добрив, зрошення, формування та обрізка 
дерев, догляд за врожаєм, ремонт і реконструкція саду, захист насаджень від 
шкідників і хвороб. Юними садівниками проводиться дослідницька робота по 
сортовипробуванню, окуліровки яблунь, застосування різних агротехнічних 
прийомів, по формуванню плодових насаджень. 

Цікаво, враховуючи історію села, надав інформацію про сад Левицький 
Олексій, учень 10 класу комунального закладу “Василівський навчально - 
виховний комплекс” Школа - дошкільний заклад” Новомосковської районної 
ради, який описав агротехніку вирощування плодових дерев, кущів, звітував 
про роботу, в якій він та учні закладу брали участь. 

Відповідно до критеріїв членами журі знижувались бали за те, що не всі 
учасники звітували про проведення дослідницької роботи з садівництва, деякі 
називали тільки теми робіт, не розкриваючи їх зміст, а також за відсутність 
підписів до фотографій, в деяких роботах дуже стисло подавалась агротехніка 
вирощування плодово-ягідних культур. 

Робота учнів та вихованців закладів освіти в садах, виноградниках сприяє 
вихованню свідомого ставлення до праці, охорони природи, використанню та 
відтворенню садівництва та вибору майбутньої професії. 
 
 
Завідувач сектору позашкільної     К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 
освіти та виховної роботи  


