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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
 

вул. Мандриківська, 80, м. Дніпро, 49094, тел/факс 8(056) 720-90-60 
e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  
в 

   17.08. 2022а  № 01-15/1441с  

 

Про участь у Всеукраїнському Пленері 
з декоративно-прикладного мистецтва 
“Україна - єдина родина” 

 
З метою збереження та відновлення традиційних народних ремесел з декоративно-

прикладного мистецтва, яке є невичерпним джерелом пізнання історії та культури, витоків 
професійної майстерності, єднає минуле із сьогоденням і майбутнім, з нагоди Дня 
незалежності України Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України (далі – НЕНЦ) проведе з 23 по 25 серпня 2022 року 
Всеукраїнський Пленер з декоративно-прикладного мистецтва “Україна - єдина родина”. 

До участі в Пленері запрошуються гуртківці, які займаються традиційними видами 
декоративно-прикладного мистецтва даного регіону.  

Програмою Пленеру передбачається: презентація учасниками та керівниками 
традиційного виду мистецтва (ремесла) свого регіону; майстер-класи з петриківського 
розпису, ліплення з глини, створення ляльки-мотанки тощо. 

На Пленер учасники привозять свій готовий виріб, або завершують роботу над ним 
вже на місці.  

У керівників та учасників буде можливість організувати та провести майстер-клас зі 
свого традиційного напрямку декоративно-прикладного мистецтва даного регіону. 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) рекомендує 
здобувачам освіти та педагогам закладів освіти області взяти участь у даному заході.  

Для участі в заході необхідно до 18 серпня 2022 року заповнити заявку на участь  та 
надіслати на е-mail:domracheva@nenc.gov.ua. 

Форма заявки та додаткова інформація про умови проведення заходу розміщені у 
листі НЕНЦ, що додається. 

Контактні особи: від НЕНЦ - Домрачева Тетяна, тел. 067-92-30-225; від КЗО 
“ОЕНЦДУМ” - Майборода Інна (тел. 095-77-97-543). 
 
 

Директор         Юрій ПЕДАН 
 
 
Майборода Інна (056) 720-90-61 

Керівникам закладів освіти 

 



04  серпня 2022 р.                                                                                          № 131

Директорам закладів 
позашкільної освіти

Директорам закладів загальної 
середньої освіти

Про проведення Всеукраїнського Пленеру з 

декоративно-прикладного мистецтва

«Україна-єдина родина»

З  нагоди  Дня  незалежності  України  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді проведе з 23 по 25 серпня 2022 року
Всеукраїнський Пленер з декоративно-прикладного мистецтва «Україна-єдина

родина».

Найбільша цінність в дитячій творчості - це традиційність. Традиційність
у дитячій творчості – це своєрідна пам’ять народу, яка зберігає його духовний
досвід та єднає минуле із сьогоденням і майбутнім. Передаючись із покоління в
покоління,  з  уст  в  уста,  з  рук  у  руки,  у  різноманітності  проявів,  народне
мистецтво завжди було і є ґрунтом для спілкування людей, тим невичерпним
джерелом  пізнання  історії  та  культури,  звідки  йдуть  витоки  професійної
майстерності. Це основна концепція Пленеру.

До  участі  в  Пленері  запрошуються  гуртківці,  які  займаються
традиційними  видами  декоративно-прикладного  мистецтва  даного  регіону.
Можуть презентувати традиційний вид ремесла, свої здібності. 

На  Пленер  учасники  привозять  свій  готовий  виріб,  або  завершують
роботу над ним вже на місці. Наприклад: якщо вишивка – то в своїй сорочці,
матеріал  для  демонстрації  вишивки;  якщо  виготовлення  гобеленів  із  трав  і
квітів чи картин із живих квітів – то мати готовий, або незавершений виріб,
флористичну фурнітуру та інструмент; петриківський розпис – готовий виріб,
або матеріал для завершення тощо.

У  керівників  та  учасників  буде  можливість  організувати  та  провести
майстер-клас  зі  свого  традиційного  напрямку  декоративно-прикладного
мистецтва даного регіону.



Програмою  Пленеру передбачається:  презентація  учасниками  та
керівниками традиційного  виду  мистецтва  (ремесла)  свого  регіону;  майстер-
класи з петриківського розпису, ліплення з глини, створення ляльки-мотанки
тощо.

Просимо заповнити заявку на участь (додаток 1) та надіслати на е-mail:
domracheva  @  nenc  .  gov  .  ua   до 18 серпня 2022 року.

Заїзд  і  реєстрація  учасників Пленеру  -  23 серпня з  9:00  до  13:00  за
адресою:  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді. 

Проїзд від центрального залізничного вокзалу м. Києва - маршрутними
таксі № 558, № 181 або тролейбусом № 33 до зупинки «Мостицька».

Від'їзд учасників Пленеру – 25 серпня після 14:00.

Збереження  життя  та  здоров'я  учасників  і  своєчасне  оформлення
документів щодо участі в конкурсі забезпечують супроводжуючі особи.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає. Проживання – 200 грн. за добу – діти; 350 грн за добу – керівники.
Додаткову інформацію можна отримати у координатора Пленеру за тел.: (067)
92-30-225 (Домрачева Тетяна Василівна), e-mail:  domracheva  @  nenc  .  gov  .  ua  . 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

mailto:domracheva@nenc.gov.ua
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Додаток 1
до листа НЕНЦ

від 04.08.2022 р. № 131
Заявка

на участь у Всеукраїнському Пленері з 

декоративно-прикладного мистецтва

1. Прізвище, ім’я та по-батькові учасника.
2. Навчальний заклад, клас.
3. Область, регіон.
4. Вид традиційного ремесла, який презентуватиме учасник.
5. Чи проводитиме учасник оглядовий майстер-клас зі свого традиційного 

напрямку декоративно-прикладного мистецтва для решти учасників?
6. Прізвище, ім’я та по-батькові керівника, номер телефону, електронна 

адреса.
7.  Чи проводитиме керівник оглядовий майстер-клас зі свого традиційного 

напрямку декоративно-прикладного мистецтва для решти учасників?

Заповнену заявку надіслати на е-mail:  domracheva  @  nenc  .  gov  .  ua  
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