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Керівникам органів управління освітою
районів і міст обласного значення,
керівникам об’єднаних територіальних громад,
керівникам навчальних закладів
обласного підпорядкування

Про проведення Всеукраїнського родинного
конкурсу «Секрети великоднього хліба»
Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану
роботи НЕНЦ на 2017 рік, Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді проводить за тиждень до Великодня (з 10 по 16 квітня 2017р.)
Всеукраїнський заочний родинний конкурс «Секрети великоднього хліба»
(положення про конкурс додається). Конкурс проводиться у заочному форматі.
Конкурс проводиться з метою громадянського виховання дітей та молоді,
формування у них шанобливого ставлення до традицій свого народу, що
освячені віками, зокрема - Великодніх традицій в Україні.
До участі в конкурсі запрошуються учні (вихованці) загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів та їх родини.
Для участі в Конкурсі, починаючи за тиждень до Великодня (з 10 по 16
квітня 2017р.), подаються конкурсні роботи в таких номінаціях: великодній
хліб (паска); писанки; великодній рушник на поштову адресу оргкомітету:
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України,
вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 (з поміткою на конверті «Секрети
великоднього хліба»).
Координатор конкурсу: Федоров Валерій Євгенович, методист НЕНЦ (конт.
номер тел.: 0972308342).
Директор
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Додаток
Положення
про Всеукраїнський родинний конкурс «Секрети великоднього хліба»
І.Загальні положення:
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського
родинного конкурсу «Секрети великоднього хліба» (далі – Конкурс).
2. Конкурс проводиться у заочному форматі
3. Конкурс проводиться один раз на два роки з метою громадянського
виховання дітей та молоді, формування у них шанобливого ставлення до
традицій свого народу, що освячені віками, зокрема - Великодніх традицій в
Україні.
4. Основними завданнями Конкурсу є:
• створення умов для самореалізації талановитих і обдарованих дітей та молоді,
залучення їх до активної пізнавальної діяльності;
• сприяння збереженню Великодніх традицій в Україні;
• популяризація Великодніх традицій, як безцінної духовної та історичної
спадщини;
• підтримка соціальної активності учнівської молоді та сприяння збереженню, а
часом і відтворенню зв'язків між поколіннями.
5. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнівської
молоді загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та їх родин
6. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України
(далі-НЕНЦ).
7. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб- сайті
Міністерства освіти і науки України та веб-сайті НЕНЦ, а також у засобах
масової інформації не пізніше ніж за один місяць до його проведення.
8. Під час проведення Конкурсу захист і обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».
ІІ. Учасники Конкурсу
1. У Конкурсі беруть участь учні (вихованці) загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів та їх родини.
2. Всі учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення
ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу
1. Строки проведення Конкурсу визначаються організаційним комітетом та
повідомляються листом органам управління освітою не пізніше ніж за один
місяць до його початку.
2. Для участі в Конкурсі, починаючи за тиждень до Великодня (з 10 по 16
квітня 2017р), на поштову адресу оргкомітету: Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді МОН України, вул.Вишгородська, 19,
м. Київ, 04074 подаються конкурсні роботи в таких номінаціях:
• великодній хліб (паска);
• писанки;
• великодній рушник.
3. Конкурсні роботи приймаються оргкомітетом і авторам не повертаються

4. Кращі роботи учасників Конкурсу експонуватимуться в Народному музеї
хліба НЕНЦ та можуть бути розміщені:
• в журналі для дітей та юнацтва «Паросток»;
• в газеті Національного еколого-натуралістичного центру МОН України
«Юннат»;
• на сайті НЕНЦ.
IV. Критерії оцінювання
Роботи учасників Конкурсу оцінюються за наступними критеріями:
• розкриття символіки форм та елементів оформлення обрядових великодніх
виробів (пасок) з особливостями їх рецептури — 20 балів;
• традиційність, символіка, регіональні особливості писанок, великодніх
рушників — 20 балів;
• історичний та обрядовий діапазон представлених експонатів (опис) — 20
балів;
• естетична та художня виразність оформлення експонатів — 20 балів;
• індивідуальність творчої роботи — 20 балів;
• максимальне розкриття теми конкурсу- 20 балів.
Максимальна кількість балів, яку може отримати родина чи учасник —
100 балів.
V. Оргкомітет Конкурсу
1. Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет та журі,
склад яких затверджується директором НЕНЦ.
2. Оргкомітет:
-вирішує всі питання, пов’язані з підготовкою та проведенням Конкурсу;
-забезпечує організаційно-методичну допомогу колективам та окремим
учасникам;
-створює журі зі спеціалістів.
3. Журі підводить підсумки, визначає переможців та призерів Конкурсу.
VІ. Визначення та нагородження переможців і призерів Конкурсу
1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі за загальною сумою
балів, набраною учасниками та нагороджуються дипломами (або грамотами)
НЕНЦ;
2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу суму балів (96100);
Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли ІІ (9095) та ІІІ (80-89) місця.
2. Журі залишає за собою право прийняття рішення про нагородження всіх
учасників Конкурсу, які за загальною сумою балів не досягли 80 балів,
дипломом (або грамотою) учасника Конкурсу.
3. Підсумки Конкурсу оголошуються не пізніше ніж через два тижні після
Великодня.
4. Інформація про підсумки Всеукраїнського заочного родинного конкурсу
«Секрети великоднього хліба» буде розміщена на офіційному сайті НЕНЦ
(www.nenc.gov.ua).
VІI. Умови фінансування Конкурсу
Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок
коштів із джерел, не заборонених чинним законодавством України.

