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

 

НАКАЗ 
м. Київ  

«30» вересня 2020 р.   № 54 

 

 

 Про підсумки І відбіркового 

етапу Всеукраїнського фестивалю 

«Скарбниця народної 

духовності» (тема заходу – 

«Українська паляниця») 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 28.11.2019 № 1498, та відповідно до Положення 

про Всеукраїнський фестиваль "Скарбниця народної духовності", наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.08.2016 №977, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07.09.2016 р. за № 1220/29350, у вересні ц.р. 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді провів І 

(відбірковий) етап Фестивалю.  

За підсумками журі І (відбіркового) етапу Фестивалю «Скарбниця 

народної духовності» (тема заходу – «Українська паляниця») 

 

НАКАЗУЮ 

 

І. До участі у фінальному етапі Всеукраїнського фестивалю «Скарбниця 

народної духовності» (тема заходу – «Українська паляниця») запросити 

наступних учасників: 

1. Команду Бершадської станції юних натуралістів Вінницької області; 

2. Команду гуртка «Юні друзі природи» комунального закладу «Міський 

Центр дитячої творчості» м. Білгорода-Дністровського Одеської 

області; 

3. Команду Білопільського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів 

«Школа-дитячий садок» Козятинського району Вінницької області; 

4. Команду творчого об’єднання «Пошук» навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» 

с.Жван Мурованокуриловецького району Вінницької області; 

5. Творчу учнівську команду «Лугнасад» гуртка «Ляльковий театр» 

позашкільного навчально-виховного об’єднання м. Кам’янця-
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Подільського Хмельницької області; 

6. Команду гуртка «Юні квітникарі» комунального закладу «Запорізький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради, який працює на базі комунального закладу 

«Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради; 

7. Команду гуртка «Народна творчість» Оратівського Будинку дитячої 

творчості Вінницької області; 

8. Команду театральної студії «Маска» Центру дитячої та юнацької 

творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

9. Команду творчого учнівського об’єднання «Косарики» загальноосвітьої 

школи І-ІІІ ступенів с. Велика Глуша Любешівського району 

Волинської області; 

10.Команду комунального закладу «ЗЗСО І-ІІ ст. с.ЗАЛІСЦІ» Копачівської 

сільської ради Рожищенського району Волинської області; 

11. Команду гуртка «Господарочка» комунального закладу позашкільної 

освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» Опішнянської селищної 

ради Полтавської області; 

12. Команду театрального гуртка «Геніальні діти Одеси» комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та 

юнацької творчості «Еврика»; 

13. Команду зразкового хореографічного колективу «Діти планети» 

комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр 

дитячої та юнацької творчості «Еврика»; 

14. Команду краєзнавчого гуртка Підлісецької зальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Кременецького району Тернопільської області; 

15. Команду гуртка «Екологічний театр» комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради; 

16. Команду Гуштинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Скала-

Подільської об’єднаної територіальної громади Тернопільської області. 

 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук,  

професор  В. В.Вербицький 
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