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Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України (далі-НЕНЦ) від 06.01.2023 № 5 “Про 
проведення Всеукраїнської акції “Писанкове дерево Перемоги”, з метою формування 
національної самосвідомості, відновлення історичної справедливості, практичного 
вивчення великого матеріального спадку українського народу, активізації творчої 
активності учнівської молоді з практичними результатами у формі матеріалізованого 
інтелектуального продукту у березні-квітні 2023 року проводиться Всеукраїнська 
акція “Писанкове дерево Перемоги” (далі - Акція). 

Завдання акції полягає у творенні писанок в орнаментальних мотивах і кольорі з 
побажаннями “Перемоги Україні”.  

До участі в акції запрошується учнівська молодь закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти, студенти закладів середньої спеціальної і вищої освіти. 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
рекомендує учасникам освітнього процесу закладів освіти області взяти участь у 
вищезазначеній Акції. 

Просимо до 15 березня 2023 року надіслати до КЗО “ОЕНЦДУМ” 2-5 писанок 
(на шнурочках для підвіски, зв’язані разом) з орнаментами нашого регіону на поштову 
адресу (з кур’єрською доставкою): м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80, відділення 
Нової пошти № 68. 

До писанок докласти паспорт на роботи з фото виробів, вказати прізвище, ім’я та 
по батькові автора, клас/курс та повну назву освітнього закладу (обов’язково вказувати 
громаду і район), а також повністю вказати прізвище,  ім’я та по батькові керівника.  

Надіслані писанки будуть розміщені на “Писанковому дереві Перемоги”  
в КЗО “ОЕНЦДУМ”, а найкращі роботи надіслані в НЕНЦ. 

Довідкова інформація: в НЕНЦ за тел: - 097-230-83-42, Федоров Валерій 
Євгенович, в КЗО “ОЕНЦДУМ” за тел.098-784-06-64, Шпітько Надія Сергіївна. 

 
Директор           Юрій  ПЕДАН  
 

Шпітько Надія (056) 720-90-61 

Керівникам закладів освіти 
 
 

 

Про участь у Всеукраїнській акції 
“Писанкове дерево Перемоги” 



 
«06» січня 2023 р.  № 5 

Керівникам закладів загальної 
середньої, позашкільної, 
середньої спеціальної та вищої 
освіти 

Про проведення Всеукраїнської  
акції «ПИСАНКОВЕ ДЕРЕВО 

ПЕРЕМОГИ» 
  
З метою  формування національної самосвідомості, відновлення 

історичної справедливості, практичного вивчення великого матеріального 
спадку українського народу, активізації творчої активності учнівської молоді 
з практичними результатами у формі матеріалізованого інтелектуального 
продукту Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
МОН України ініціює проведення Всеукраїнської акції «Писанкове дерево 
Перемоги» 

Завдання акції полягає у творенні писанок в орнаментальних мотивах і 
кольорі з побажаннями «Перемоги Україні». В писанках наша мальована 
молитва про злагоду і мир поміж людьми – символ України та  ціла 
світоглядна система в орнаментах-мотивах.  

Писанка – яйце, декороване традиційними символами, які пишуться за 
допомогою воску і барвників 

До участі в акції запрошуємо учнівську молодь закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти, студентів закладів середньої спеціальної і 
вищої освіти 

Просимо до 2 квітня 2023 року надіслати 2-5 писанок (на шнурочках 
для підвіски) з орнаментами вашого регіону на поштову адресу (з 
доставкою): Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді, 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19 (з поміткою «Писанка»); 
відділення нової пошти №252, м.Київ (обов’язково з кур’єрською доставкою) 
на ім’я: Федоров Валерій Євгенович. 

До писанок докласти паспорт на роботи з фото виробів, вказати 
прізвище, ім’я та по батькові автора, клас/курс та повну назву навчального 
закладу (обов’язково вказувати область і район). 

Надіслані Вами писанки будуть розміщені на   «Писанковому дереві 
Перемоги» в Національному еколого-натуралістичному центрі МОН 
України. 

Активні учасники Всеукраїнської акції «Писанкове дерево Перемоги» 



будуть нагороджені грамотами НЕНЦ, світлини писанок будуть розміщені в 
науково-художньому журналі для дітей та юнацтва «Паросток»; на сайті 
НЕНЦ. 

Зауважуємо: при створенні новітніх мистецьких продуктів просимо 
дотримуватися норм українського законодавства, яке зобов’язує з 
належною пошаною ставитися до думок та переконань українського 
суспільства. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 097 230 83 42 

(Федоров Валерій Євгенович) та на сайті: https://nenc.gov.ua  

 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

  


