
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«17» жовтня 2016 р. № 71

Про  підсумки  заочного  етапу
Всеукраїнського  Фестивалю
«Скарбниця  народної  духовності»
на тему «Українська паляниця»

На  виконання  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними
напрямками  позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом Міністерства  від
25.12.2015  №  1360  та  відповідно  до  Положення  про  Всеукраїнський
фестиваль  "Скарбниця  народної  духовності"  наказ  Міністерства  освіти  і
науки України від 16.08.2016 №977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 07.09. 2016 р. за N 1220/29350, у жовтні ц.р. Національний еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  провів  заочний  етап
Всеукраїнського фестивалю «Скарбниця народної  духовності».  На  заочний
етап  Фестивалю  надіслано  матеріали  з  19  областей  України,  а  саме:
Вінницької,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,
Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської,
Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,
Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської.

За  підсумками журі  заочного етапу  Фестивалю  "Скарбниця  народної
духовності" на тему «Українська паляниця» 

НАКАЗУЮ
І.  До  участі  в  очному  (фінальному)  етапі  Всеукраїнського  Фестивалю
«Скарбниця народної духовності» на тему «Українська паляниця» запросити
наступних учасників:

1. команду гуртка  «Історичне  краєзнавство»  Михайлівської  СЗШ  І-ІІІ
ступенів Шаргородського району Вінницької області;

2. команду гуртка  «Вокальний»  КНЗ  «Криничанський  Центр  учнівської
молоді» Дніпропетровської області;

3. команду гуртка  «Мистецтво нашого народу»  Піддубненської  ЗОШ І-ІІІ
ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області;

4. команду  учнівської  співдружності  «ТЕМП»  Володарськ-Волинської
гімназії Житомирської області;

5. команду творчого учнівського об’єднання «Українська народна вишивка»
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Закарпатської області;

6. команду  КЗ  «Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради;

7. команду  Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Івано-Франківської області;



8. команду  гуртка  «Обрій»  Маловисківського  РБДЮТ  на  базі
Плетеноташлицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Кіровоградської області;

9. команду (юних  екскурсоводів  музею  хліба)  Мілуватської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Сватівської районної адміністрації Луганської області;

10.команду фольклорно-етнографічної групи «Мигіяни» Мигіївської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області;

11.команду  гуртка  «Географи-краєзнавці»  та  народного  танцювального
колективу  «Лалє»  Арцизького  районного  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості Одеської області; 

12.команду  творчого  учнівського  об’єднання  «Чорнобривці»  Хитцівської
ЗОШ І-ІІ ступенів Гадяцького району Полтавської області;

13.команду творчого учнівського об’єднання «Перлинки народної мудрості»
Омельницького  ліцею  Омельницької  сільської  ради  Кременчуцького
району Полтавської області;

14.команду  творчого  колективу  «Гомін»  Єльнівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Рокитнівського району Рівненської області;

15.команду  творчого  учнівського  об’єднання  «Духовна  спадщина»
Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області;

16.команду  дитячого  фольклорного  колективу  «Джерело»  Комунальної
установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. Максима
Савченка Сумської міської ради Сумської області;

17.команду  Гуштинської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Борщівського  району
Тернопільської області;

18.команду  екологічного  театру  «Маків  цвіт»  КЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

19.команду  творчого  товариства  учнів  Кам’янець  Подільського
позашкільного навчально-виховного об’єднання Хмельницької області;

20.команду  гуртка  «Юний  еколог»  Рингацького  НВК  Новоселицького
району Чернівецької області;

21.команду гуртка «Юні садівники» КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів».

ІІ. Відповідальність за життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення
документів покласти на супроводжуючих осіб.

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


