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Директорам позашкільних 
навчальних закладів

Про проведення Всеукраїнського 
фестивалю «Скарбниця народної 
духовності» (тема заходу – 
«Українська паляниця»)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 
2015 № 1360 Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за 
основними напрямками позашкільної освіти) Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді протягом жовтня-листопада проводить
Всеукраїнський фестиваль «Скарбниця народної духовності» (тема заходу – 
«Українська паляниця»). Положення про захід – на сайті www.nenc.gov.ua.

Захід пройде  в 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) відбудеться до 10
жовтня, ІІ етап – фінальний (очний) – з 8 до 10 листопада 2016 року в м. Києві.

До участі в заході запрошуються команди загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів. До складу команди входять 7 осіб: 6 учасників із числа 
учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців (учнів, 
слухачів) позашкільних навчальних закладів та 1 керівник.

Для  участі  в  І  етапі  Фестивалю  до  10  жовтня  2016  року  на  поштову
адресу:  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді,  вул.
Вишгородська,  19,  м.  Київ,  04074,  або  на  електронну  адресу:
ludmila@nenc.gov.ua (тема  листа:  «Скарбниця»),  подаються  такі  конкурсні
матеріали:

заявка за формою (зразок заявки в Положенні про проведення 
Фестивалю);

сценарій регіонального обряду, пов’язаного з природою;
презентація діяльності музею хліба при навчальному закладі (презентація 

у PowerPoint або альбом, видавнича продукція тощо);
світлина або ксерокопія постера на тему Фестивалю.

У межах програми ІІ етапу Фестивалю проводяться:
представлення регіональних обрядів, пов’язаних із природою;
виставка-презентація обрядових хлібних виробів регіонів України;
презентація діяльності музеїв хліба при навчальних закладах;
конкурс постерів на тему Фестивалю (тема заходу – «Українська 
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паляниця»);
зустрічі з видатними людьми, професії яких пов’язані із хліборобською 

працею (вченими, працівниками агропромислового комплексу, хлібопекарями, 
народними майстрами тощо);

навчально-пізнавальні тематичні екскурсії.

На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір 
учасників фінального (очного) етапу Фестивалю. Результати відбору будуть 
оприлюднені до 17 жовтня 2016 року на сайті: www.nenc.gov.ua.

Заїзд та реєстрація учасників ІІ етапу фестивалю –  8 листопада з 9.00 год. 
до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді.

Від'їзд –  10 листопада після 14.00 год. Керівників делегацій просимо 
завчасно придбати квитки на зворотний шлях.

Збереження життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення 
документів забезпечують супроводжуючі особи.

Витрати на проживання та харчування учасників фестивалю 
здійснюються за рахунок організаторів.

Витрати на відрядження керівника команди здійснюються за рахунок 
організації, що відряджає.

Місце проведення Фестивалю: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від 
залізничного вокзалу м. Києва до зупинки «вул. Мостицька»: маршрутним таксі
№ 558; № 181; №18+7; тролейбусом №33.

Додаткова інформація – за тел.: (044) 430-04-91. Координатор конкурсу: 
Цюнь Людмила Олександрівна, методист НЕНЦ (тел. 0985970880).

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

http://www.nenc.gov.ua/


. ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Національного еколого-

натуралістичного центру Міністерства освіти
і науки України, доктор педагогічних наук,

професор

_________ Вербицький В.В.
«___»__________ 2016 р.

Розглянуто на засіданні педагогічної 
ради Національного еколого-
натуралістичного центру
МОН України

Положення
про Всеукраїнський фестиваль «Скарбниця народної  духовності»

І. Загальні положення

1. Це  Положення  визначає  порядок  організації  та  проведення  Всеукраїнського  фе-
стивалю «Скарбниця народної духовності» (далі – Фестиваль).

2. Фестиваль проводиться один раз на два роки з метою екологічного виховання дітей
та молоді, формування у них шанобливого ставлення до народних традицій.

3. Основними завданнями Фестивалю є: 
створення умов для самореалізації талановитих і обдарованих дітей       та молоді,

залучення їх до активної пізнавальної, пошукової та трудової діяльності;
сприяння збереженню історичної пам’яті, популяризація народних традицій як безцін-

ної історичної спадщини;
підтримка соціальної активності учнівської молоді.

4.  Фестиваль  проводиться  на  добровільних  засадах  і  є  відкритим  для  учнів  (ви-
хованців) загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних
навчальних закладів.

 
5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Фестивалю здійснює Національ-

ний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі – НЕНЦ).

6.  Інформація  про  проведення  Фестивалю  розміщується  на  офіційному  веб-сайті
Міністерства освіти і науки України та веб-сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації
не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

7. Під  час  проведення  Фестивалю захист  і  обробка  персональних  даних  учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Учасники Фестивалю

1. У Фестивалі беруть участь команди загальноосвітніх і  позашкільних навчальних
закладів.

До складу команди входять 6-9 осіб: 5-8 учасників із числа учнів (вихованців) загаль-
ноосвітніх  навчальних  закладів  і  вихованців  (учнів,  слухачів)  позашкільних  навчальних
закладів (далі – учасники) та 1 керівник.

2. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програми Фестивалю



та норм поведінки.

ІІІ. Організаційний комітет Фестивалю

1. Для  організації  та  проведення  Фестивалю  створюється  організаційний  комітет,
склад якого затверджується наказом НЕНЦ.

2. До складу організаційного комітету входять представники МОН, НЕНЦ, науково-
дослідних  установ,  громадських  організацій,  науково-педагогічні  працівники  вищих  на-
вчальних закладів (за згодою).

3. Очолює організаційний комітет голова, призначений наказом НЕНЦ, який розподі-
ляє повноваження його членів, керує роботою з організації та проведення Фестивалю.

4. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу з проведення Фе-
стивалю та забезпечують порядок його проведення.

5. Секретар організаційного комітету оформляє документацію щодо проведення Фе-
стивалю  та  підведення  підсумків,  забезпечує  зберігання  документів  та  матеріалів  щодо
проведення Фестивалю.

ІV. Журі Фестивалю

1. Журі Фестивалю формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання кон-
курсних виступів команд та визначення переможців і призерів Фестивалю.

2. Журі формується із числа педагогічних і  науково-педагогічних працівників поза-
шкільних  і  вищих навчальних  закладів,  наукових  установ  та  громадських  організацій  (за
згодою).

Склад журі затверджується наказом НЕНЦ.

3. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими родичами учасників.

4. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.
До складу журі входять голова, члени та секретар.

5. Журі очолює голова, який організовує та проводить його засідання, бере участь у
визначенні переможців і призерів Фестивалю, затверджує список переможців і призерів Фе-
стивалю.

6.  Члени журі  забезпечують  об’єктивність  оцінювання  конкурсних  виступів  колек-
тивів, заповнюють протоколи, визначають переможців і призерів Фестивалю.

7.  Секретар  журі  забезпечує  зберігання,  систематизацію,  оформлення  документів  і
матеріалів Фестивалю.

V. Порядок і строки проведення Фестивалю

1. Фестиваль проводиться у два етапи:
І етап – відбірковий (заочний);
II етап – фінальний (Всеукраїнський, очний).

2. Строки проведення Фестивалю та його тема визначаються організаційним коміте-
том та повідомляються листом органам управління освітою не пізніше ніж за два місяці до
його початку. 



3.  Для  участі  в  І  етапі  Фестивалю  протягом  двох  місяців  з  дня  його  початку  на
поштову  адресу:  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді,  вул.
Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, або на електронну адресу:  nenc@nenc.gov.ua, подаються
такі конкурсні матеріали:

заявка за формою, що додається;
сценарій регіонального обряду, пов’язаного з природою;
презентація  діяльності  музею  хліба  при  навчальному  закладі  (презентація  у

PowerPoint, альбом, видавнича продукція тощо);
світлина або ксерокопія постера на тему Фестивалю.
Вимоги до конкурсних матеріалів розміщуються на веб-сайті НЕНЦ.

4.  Журі  Фестивалю  розглядає  подані  учасниками  І  етапу  конкурсні  матеріали  та
визначає учасників ІІ етапу.

Список учасників ІІ етапу Фестивалю оприлюднюється на веб-сайті НЕНЦ не пізніше
ніж за один місяць до початку ІІ етапу Фестивалю.

5. Строки та місце проведення ІІ етапу Фестивалю визначаються організаційним комі-
тетом та повідомляються листом органам управління освітою не пізніше ніж за один місяць
до його початку. 

6.  У ІІ етапі Фестивалю беруть участь команди, які стали переможцями І етапу.

7. Для участі в ІІ етапі Фестивалю подаються такі документи:
заявка за формою, що додається, на поштову адресу: Національний еколого-натуралі-

стичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19,    м. Київ, 04074, або на електронну
адресу: nenc@nenc.gov.ua;

для кожного учасника медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту
з інфекційними хворими;

копія учнівських квитків.

8.  До місця проведення ІІ етапу Фестивалю учасники прибувають організовано в су-
проводі керівника, який забезпечує збереження їх життя та здоров’я, своєчасне оформлення
документів щодо участі у Фестивалі, передбачених пунктом 7 цього розділу, а також їх пере-
бування на Фестивалі.

9. У межах програми ІІ етапу Фестивалю проводяться:
представлення регіональних обрядів, пов’язаних із природою;
виставка-презентація обрядових хлібних виробів регіонів України;
презентація діяльності музеїв хліба при навчальних закладах;
конкурс постерів на тему Фестивалю;
зустрічі з видатними людьми, професії яких пов’язані із хліборобською працею (вче-

ними,  працівниками  агропромислового  комплексу,  хлібопекарями,  народними  майстрами
тощо);

тематичні майстер-класи, навчальні тренінги;
креатив-шоу;
навчально-пізнавальні тематичні екскурсії.

10. Представлення регіонального обряду, пов’язаного з природою, може поєднувати
різні жанри, стилі та напрями мистецтва.

Тривалість представлення – до 15 хвилин.
У представленні регіонального обряду, пов’язаного із природою, можуть брати участь

усі члени команди.

11.  Представлення  регіонального  обряду,  пов’язаного  з  природою,  оцінюються  за
такими критеріями:

автентичність сценарію – до 10 балів;
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відтворення та пропаганда народних традицій щодо виховання шанобливого ставлен-
ня до природи –  до 12 балів;

виконавська майстерність – до 6 балів;
естетика костюмів  і  реквізиту, якість музичного та  художнього оформлення – до  2

балів.
Максимальна  кількість  балів,  яку  може  отримати  команда  за  представлення  ре-

гіонального обряду, пов’язаного з природою, – 30 балів.

12. Виставка – презентація обрядових хлібних виробів регіонів України проводиться в
довільній формі в перший день ІІ етапу Фестивалю. Експонати       презентації команди при-
возять із собою.

Площа для експозиції кожної команди – до 2 м2.
У виставці можуть брати участь усі члени команди.
Після згортання виставки експонати повертаються командам – учасникам Фестивалю.

13.  Виставка – презентація хлібних виробів регіону України оцінюється  за такими
критеріями:

розкриття символіки форм та елементів оформлення обрядових хлібних виробів – до
14 балів;

історичний та обрядовий діапазони представлених експонатів –                до 12 балів;
креативний підхід до представлення експозиції команди – до 5 балів;
естетичність оформлення експонатів – до 4 балів.
Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за виставку – презентацію

обрядових хлібних виробів регіону України, – 35 балів.

14.  Презентація  діяльності  музею  хліба  при  навчальному  закладі  проводиться  в
довільній формі (презентація у PowerPoint, альбом, видавнича продукція тощо).

Презентують діяльність музею 1 або 2 учасники.

15. Презентація діяльності музею хліба при навчальному закладі оцінюється за такими
критеріями:

тематика розроблених та проведених екскурсій – до 4 балів;
організація виїзних експозицій – до 4 балів;
масштабність охоплення дітей, молоді та представників інших вікових категорій – до 4

балів;
системність  роботи  музею  хліба  (у  тому  числі  пропагандистська  та   видавнича

діяльність) – до 5 балів;
організація науково-пошукової та дослідницької діяльності учнівської молоді на базі

музею – до 4 балів;
профорієнтаційна складова в роботі музею – до 4 балів.
Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за  презентацію діяльності

музею хліба при навчальному закладі, – 25 балів.

16. Конкурс постерів на тему Фестивалю (голодомори в Україні, бережливе ставлення
до хліба, хліборобська праця, профорієнтаційна тематика тощо).

Участь у конкурсі постерів бере 1 член команди.
Організатори Фестивалю забезпечують кожного учасника конкурсу постерів аркушем

паперу формату А1.
Необхідне  обладнання  для  створення  постерів  (олівці,  фломастери,  фарби,  пензлі

тощо) команди привозять на Фестиваль із собою. 

17. Конкурс постерів оцінюється за такими критеріями:
розкриття заданої теми – до 3 балів;
художня майстерність – до 3 балів;
відповідність жанру постера – до 2 балів;
оригінальність роботи – до 2 балів.



Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за конкурс постерів,  – 10
балів.

18. Максимальна сума балів, яку може набрати команда за підсумками участі у Фе-
стивалі, – 100 балів.

19. Майстер-класи, навчальні тренінги, зустрічі з провідними вченими,  навчально-
пізнавальні екскурсії тощо організовує та проводить НЕНЦ.

20.  Питання  фото-,  кіно-,  телезйомки  під  час  проведення  Фестивалю  заздалегідь
узгоджуються з організаційним комітетом та головою журі Фестивалю.

21.  Організаційний комітет  Фестивалю має  право  використовувати  та  поширювати
аудіо, відео- та фотоматеріали, зроблені під час проведення заходу.

VІ. Визначення та нагородження переможців і призерів Фестивалю

1. Переможці та призери Фестивалю визначаються журі за загальними сумами балів,
набраних командами.

2. Переможцем Фестивалю є команда, яка набрала найбільшу суму балів.
Призерами Фестивалю є  команди,  які  за  кількістю набраних балів  посіли друге та

третє місця.

3. У разі рівної кількості балів переможцем (призером) Фестивалю визначається ко-
манда, яка набрала більшу суму балів за представлення регіонального обряду, пов’язаного із
природою, та презентацію діяльності музею хліба при навчальному закладі.

4. Переможець і призери Фестивалю нагороджуються дипломами НЕНЦ відповідних
ступенів.

Решта учасників ІІ етапу Фестивалю отримують дипломи учасників.

5.  Досвід  роботи  кращих  команд  висвітлюється  в  науково-педагогічних  і  науково-
художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ.

VII. Умови фінансування Фестивалю

Витрати на організацію та проведення Фестивалю здійснюються за рахунок коштів із
джерел, не заборонених чинним законодавством України.



Додаток
до Положення  про Всеукраїнський фе-
стиваль «Скарбниця  народної духовності»
(пункт 3 розділу V)

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському фестивалі «Скарбниця  народної духовності» 

__________________________________________________________________  
(найменування навчального закладу)

№
з/п

Прізвище, 
ім’я, по-батькові

учасника

Дата народження
(число, місяць, рік)

Вік учас-
ника

Назва творчого уч-
нівського об’єднання

1
2
3
4
5
6

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

__________________________________________________________________,
(посада)

__________________________________________________________________
(контактний телефон, електронна адреса)

Регіональний обряд, пов’язаний із природою, який представлятиме команда: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________________

Стисла характеристика експонатів виставки: __________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

______________________        _________                _______________________
        (керівник закладу)               (підпис)                         (ініціали, прізвище)

М. П.


	Директор НЕНЦ

