
            

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

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 

  09.09.2022.   №01-15/161 

 
с  

Про участь у заочному Всеукраїнському 
родинному конкурсі “Український коровай” 
 

Відповідно до Указу Президента України №580/2015 про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр. 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України 
(далі – НЕНЦ) оголошує проведення 18-20 жовтня 2022 року в рамках 
Всеукраїнської виставки досягнень юних натуралістів “Виставковий павільйон 
НЕНЦ” заочного Всеукраїнського родинного конкурсу “Український коровай”. 

Конкурс проводиться за положенням Всеукраїнського фестивалю 
“Скарбниця народної духовності”, яке розміщене на сайті НЕНЦ 
https://nenc.gov.ua.  

Конкурс проводиться з метою виховання духовності, моральності, 
патріотизму, шанобливого ставлення учнівської молоді до національних 
культурних надбань, популяризації народних традицій як безцінної спадщини.  

До участі в конкурсі запрошуються учні, вихованці закладів загальної 
середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, аматори хлібопекарської 
справи, представники малого бізнесу даного напряму, сімейні команди, де 
передаються з покоління в покоління, від бабусі до онучки традиції випікання 
хліба. 

Конкурсна робота може бути індивідуальною або колективною.  
Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі –  
КЗО “ОЕНЦДУМ”) рекомендує здобувачам освіти закладів освіти області, 
педагогічній та батьківській громадськості області взяти участь у даному заході. 

Учасники конкурсу до 10 жовтня 2022 року надсилають до НЕНЦ  
експонати за такими номінаціями: 

1. Український коровай (на вибір коровай урочистий, коровай до свята, 
коровай весільний, коровай шанувальний та інші);  

Керівникам закладів освіти 

 

 

Керівникам закладів освіти 
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2. Український вишитий рушник;  
3. Представлення регіональних обрядів, пов'язаних з природою. 
Конкурсні матеріали надсилаються з етикеткою і супроводжуються описом 

традицій та символіки.  
Адреса оргкомітету: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді; Нова пошта - відділення №252  
м. Києва (обов'язково вказати з доставкою, посилки з післяплатою не 
приймаються). 

Конкурсні матеріали будуть передані в Музей хліба і авторам не 
повертаються.  

Контактні особи:  
від НЕНЦ - Козленко Валентина Панасівна, методист, тел. (044) 430-04-91, 

e-mail:  katsurak@nenc.gov.ua. 
від КЗО “ОЕНЦДУМ” - Іванус Алла Василівна, тел..(097)4702436,  

е-mail: dneprunnat@ukr.net. 
Додаткова інформація про умови проведення заходу розміщена у листі 

НЕНЦ, що додається. 
 
 
 

 
Директор комунального закладу освіти      Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”       
 
 
 
 
 
 
 
 
Іванус Алла (056) 720-90-61 



 
 «31» серпня 2022 р.         № 148 

 
Директорам закладів  
позашкільної освіти 
Директорам закладів  
загальної середньої освіти 

 
Про проведення заочного Всеукраїнського  
родинного конкурсу «Український коровай» 

 
 Відповідно до Указу Президента України №580/2015 про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр., 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України 
оголошує проведення заочного Всеукраїнського родинного конкурсу 
«Український коровай» 18-20 жовтня 2022 р. в рамках Всеукраїнської виставки 
досягнень юних натуралістів «Виставковий павільйон НЕНЦ» за положенням 
Всеукраїнського фестивалю «Скарбниця народної духовності». Положення про 
захід — на сайті https://nenc.gov.ua/. 
 Конкурс проводиться з метою виховання духовності, моральності, 
патріотизму, шанобливого ставлення до національних культурних надбань в 
учнівської молоді, популяризації народних традицій як безцінної спадщини. 
 До участі в конкурсі запрошуються учні, вихованці закладів загальної 
середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти. Запрошуємо взяти 
участь аматорів хлібопекарської справи, представників малого бізнесу даного 
напряму, сімейні команди, де передаються з покоління в покоління, від бабусі до 
онучки традиції випікання хліба, Конкурсна робота може бути індивідуальною 
або колективною. 
 Учасники виставки надсилають експонати до 10 жовтня 2022 р. в 
Національний еколого-натуралістичний центр за такими номінаціями: 
 1. Український коровай (на вибір коровай урочистий, коровай до свята, 
коровай весільний, коровай шанувальний та інші); 
 2. Український вишитий рушник; 
 3. Представлення регіональних обрядів, пов'язаних з природою. 

https://nenc.gov.ua/


 Конкурсні матеріали надсилаються з етикеткою і супроводжуються описом 
традицій та символіки; необхідно надіслати на адресу оргкомітету: 04074, м. 
Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді; Нова пошта — відділення 252 м. Києва (обов'язково вказати з 
доставкою, посилки з післяплатою не приймаються).  
 Конкурсні матеріали будуть передані в Музей хліба і авторам не 
повертаються.  
 Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 430-04-91. 
Координатор конкурсу — Козленко Валентина Панасівна, методист НЕНЦ, 
Довідки: katsurak@nenc.gov.ua 

 З повагою, 
 

 
 
 

Директор      Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

mailto:katsurak@nenc.gov.ua

