
"18" травня 2022 р.         № 38

Про підсумки Всеукраїнської

виставки "Святково-обрядовий

хліб Великодня”

Відповідно до річного плану на 2022 рік, в рамках Всеукраїнського

фестивалю “Скарбниця народної духовності”, Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді МОН України з 10 по 30 квітня 2022

року проводив Всеукраїнську виставку “Святково-обрядовий хліб Великодня”.

Виставка проводилась з метою виховання духовності, моральності,

шанобливого ставлення до національних культурних надбань в учнівської

молоді; збереження і популяризації родинних традицій, родинного хліба, який

гуртує рід, сприяє збереженню родинних звичаїв; підтримки сімейних традицій.

Основним завданням Виставки було створення умов для залучення

учнівської молоді до активної пізнавальної, наукової та трудової діяльності;

збереження родинних звичаїв, підтримки сімейних традицій.

У Виставці взяли участь учні та учнівські колективи, родинні колективи

закладів позашкільної та загальної середньої освіти різних регіонів України.

Журі Виставки відмічає високий естетичний рівень виконання творчих

робіт: традиційність, символіку, регіональні особливості виготовлення хліба до

Великодня, великоднього рушника — та співучасть старшого покоління, родин.

Кращі роботи учасників Виставки експонуються в Народному музеї хліба

НЕНЦ.

На підставі рішення журі Всеукраїнської виставки “Святково-обрядовий

хліб Великодня”

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити Дипломом І ступеня учасників Всеукраїнської виставки “Секрети

великоднього хліба” у номінації “Великодній хліб”:



1. Рокун Мілану, ученицю 4 класу ОЗЗСО “Сошичненський ліцей” 

Сошичненської ТГ Камінь-Каширського району Волинської області, за паску 

“Слава Україні!” (керівник — Хлуд Галина Іванівна, вчитель початкових класів 

ОЗЗСО “Сошичненський ліцей” Сошичненської ТГ Камінь-Каширського 

району Волинської області); 

2. Прокопчука Василя, вихованця гуртка “Юні флористи” Волинського 

обласного еколого-натуралістичного центру, за паску “Україна понад усе” 

(керівник — Прокопчук Наталія Василівна, керівник гуртка “Юні флористи”  

Волинського обласного еколого-натуралістичного центру); 

3. Дерунець Софію, вихованку гуртка “Українське народознавство” КЗ 

“Орашівський будинок дитячої творчості” Вінницького району Вінницької 

області, за родинну великодню паску (мама — Дерунець Наталія Валеріївна, 

бабуся — Шевчук Зоя Павлівна, прабабуся — Гейчик Марія Давидівна); 

4. Калькову Дарину, вихованку гуртка “Горщечкові рослини” Волинського 

обласного еколого-натуралістичного центру, за паску з журавлиною і паску 

“Квітуча Україна” (мама — Калькова Віта Миколаївна; керівник гуртка — 

Горбачук Тетяна Вікторівна); 

5. Новицьку Ганну, вихованку гуртка “Природа рідного краю” Волинського 

обласного еколого-натуралістичного центру, за паску “Великодній хліб” (мама 

— Новицька Ірина); 

6. Заячук Діану, вихованку гуртка “Народна творчість” Яблунівського ЦДТ 

Косівського району Івано-Франківської області, за великодню паску (керівник 

гуртка — Гургулович Ірина Григорівна); 

7. Клибус Ольгу, вихованку гуртка “Учнівське лісництво” Івано-Франківського 

обласного еколого-натуралістичного центру, за паску “Великодній хліб” 

(керівник — Мельник Надія Михайлівна); 

8. Помф’юк Софію, вихованку гуртка “Народна творчість” Яблунівського ЦДТ 

Косівського району Івано-Франківської області, за композицію до Великодня 

(керівник гуртка — Гургулович Ірина Григорівна); 

9. Пікус Софію, ученицю Білопільського навчально-виховного комплексу І-ІІІ 

ст. “школа-дитячий садок” Вінницької області, за паску “Великодній хліб”; 

10. Омельчук Аню, ученицю 6 класу КЗ “Луцький навчально-виховний 

комплекс ЗОШ І-ІІІ ст. №22 — ліцей” Волинської області, за великодню паску 

(керівник — Пилюк Тетяна Іванівна, вчитель біології); 

 

ІІ. Нагородити Дипломом І ступеня учасників Всеукраїнської виставки 

“Секрети великоднього хліба” у номінації “Великодній рушник”: 

1. Родину Корецьких (керівник — Корецька Лідія Петрівна, керівник гуртка 

“Юні овочівники” Волинського обласного еколого-натуралістичного центру); 



2. Півняка Івана, учня 7 класу Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської області (мама — Півняк Олена Геннадіївна); 

3. Никоровича Тараса, вихованця гуртка “Сучасне озеленення” Яблунівського 

ЦДТ Косівського району Івано-Франківської області (керівник — Никорович 

Калина Михайлівна); 

4. Занько Олександру, ученицю 6 класу Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 

вихованку гуртка “Цікава зоологія” Решетилівської філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

5. Голяк Софію, ученицю 3 класу Сокирницького ЗЗСО Хустського району 

Закарпатської області (керівник — Варваринець Валерія Павлівна, вихователь); 

6. Вихованців гуртка “МОДААС” ЗЗСО Садівського ліцею Торчинської 

селищної ради Луцького району Волинської області (керівник гуртка — 

Никитюк Лілія Петрівна). 

 

 
 

  

Директор        В. В. Вербицький 

 


