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Про участь у Всеукраїнському 
конкурсі “Вишиванка дитячими руками”  

 
Відповідно до проекту Плану всеукраїнських і міжнародних масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю Міністерства освіти і науки України на 
2019 рік, листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді від 01 жовтня 2018 року № 287 “Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу “Вишиванка дитячими руками” протягом жовтня 2018 року - травня 
2019 року в закладах освіти проводиться зазначений вище конкурс. 

До участі в конкурсі запрошуються вихованці творчих учнівських об’єднань 
закладів позашкільної освіти, учні закладів загальної середньої освіти. 

Рекомендуємо взяти участь в конкурсі “Вишиванка дитячими руками”. 
Положення про захід знаходиться на сайті  www.nenc.gov.ua. 
Власноруч вишиті роботи та заявки конкурсантів (додаток 1 до Положення 

про проведення Всеукраїнського конкурсу “Вишиванка дитячими руками”) 
надсилаються до 5 квітня 2019 року на поштову адресу: 04074 м. Київ,  
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді. 

Координатор конкурсу – Федоров Валерій Євгенович (т.097-230-83-42). 
 
 

Директор          Ю. Ф. ПЕДАН 
 
 
 
 
 
Калашникова Ніна Дмитрівна (056) 720-90-61 

 

Керівнику органу управління освітою 
Директору рай/міськ СЮН/ЕНЦ 
Керівнику об’єднаної територіальної громади 



Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«01» жовтня 2018 р. № 287
На № ___ від ______________

Директорам закладів позашкільної 
освіти

Директорам закладів загальної 
середньої освіти

Директорам закладів професійно-
технічної, вищої освіти

Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу
«Вишиванка дитячими руками»

Відповідно  до  «Проекту плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових  заходів  з  дітьми  та  учнівською молоддю на  2019  рік
(еколого-натуралістичний напрям)», протягом жовтня 2018 р. – травня 2019 р.
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та Вінницька
обласна  станція  юних  натуралістів  ініціюють  проведення  Всеукраїнського
конкурсу «Вишиванка дитячими руками» (далі – Конкурс). Положення про захід
– на сайті www.nenc.gov.ua.

До  участі  у  Конкурсі  запрошуються  вихованці  творчих  учнівських
об’єднань  закладів  позашкільної  освіти,  учні  закладів  загальної  середньої
освіти.

Конкурс проводиться в заочному форматі.
Для  участі  в  Конкурсі  до  Організаційного комітету НЕНЦ до  5  квітня

2019  року  на  поштову адресу:  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді,  вул.  Вишгородська,  19,  м.  Київ,  04074,  надсилаються
власноруч вишиті роботи та заявки конкурсантів (додаток 1 до Положення про
проведення Всеукраїнського конкурсу «Вишиванка дитячими руками»).

Масштабним  завершенням  Всеукраїнського  конкурсу  «Вишиванка
дитячими  руками»  є  виставка,  яка  буде  проводитись  на  базі  НЕНЦ  до  Дня
вишиванки (16 травня 2019 р.).

Координатор  конкурсу  –  Федоров  Валерій  Євгенович  (контактний
телефон: 097-230-83-42, електронна адреса: flower@nenc.gov.ua).

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