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На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського
Фестивалю «Скарбниця народної
духовності»

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
у  жовтні-листопаді ц.р. національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді проводить  Всеукраїнський фестиваль «Скарбниця народної духовності».
Положення про захід – на сайті www.nenc.gov.ua. 

Захід пройде  в 2 етапи: І  етап – відбірковий (заочний) відбудеться з  12
вересня до 10 жовтня, ІІ етап – фінальний (очний) – з 8 до 10 листопада в м. Київ.

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

Для участі в І етапі Фестивалю  необхідно до 10 жовтня 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») подаюти такі конкурсні матеріали:

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

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

Power Point, альбом, видавнича продукція тощо);
світлина або ксерокопія постера на тему Фестивалю.
На  підставі  поданих  матеріалів  організаційний  комітет  проведе  відбір

учасників  фінального  (очного)  етапу  Фестивалю.  Результати  відбору  будуть
оприлюднені до 17 жовтня на сайті: www.nenc.gov.ua.

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

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

тематичні майстер-класи, навчальні тренінги;
креатив-шоу;
навчально-пізнавальні тематичні екскурсії.
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.
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.
Детальна  інформація  –  за  тел.:  (044)  430-04-91.  Координатор  конкурсу –

Людмила Цюнь (тел. 098 597-08-80).

Директор департаменту         М. С. Кучинський

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60
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