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Міністерство культури Автономної 
Республіки Крим, Департамент культури 
Київської міської, управління 
(департаменти) культури обласних, 
Севастопольської міської державних 
адміністрацій 

 

 

На виконання Указу Президента України від 22.03.2002 р. №284 «Про Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості» з 1 листопада 2014 р. по 25 лютого 2015 р. проводиться щорічний Всеукраїнський 

конкурс учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвячений Шевченківським 

дням. 

Просимо організувати проведення Конкурсу у визначені терміни відповідно до Положення про 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженим спільним наказом Міністерства освіти        

і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах 

сім’ї та молоді від 29.08.2003 р. № 585/529/875 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський 

конкурс учнівської творчості» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2003 р.                        

за № 779/81100. 

Інформуємо, що творчі роботи переможців 3-го туру Конкурсу у номінаціях «Образотворче 

мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво» (по 5 робіт із кожної номінації) необхідно 

надіслати до 10-го лютого 2015 року на адресу Державного методичного центру навчальних закладів 

культури і мистецтв України (01001, м. Київ-1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11). 

Враховуючи значущість проведення цього мистецького заходу, просимо правильно оформити 

супровідні документи. До супровідних документів обов’язково входять витяг з протоколу спільного 

засідання журі (відповідно до п. 3.3 Положення) та списки переможців 3-го туру Конкурсу окремо у 

кожній номінації, в яких чітко вказуються: 

- назва роботи; 

- прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю); 

- день, місяць і рік народження учасника; 

- домашня адреса учасника та номер телефону;  

- навчальний заклад учасника; 

- клас (курс) учасника мистецького  закладу; 

- прізвище, ім’я, по батькові викладача (вчителя, керівника студії тощо) 
 

Просимо звернути увагу, що Положенням Конкурсу не передбачено номінацію «Колективна 

творчість». Тому, роботи 2-х та більше співавторів прийматися та розглядатися на 4 турі Конкурсу не 

будуть.    
 

Відповідальна: Степура Марія Євгенівна (099) 130-65-46 
 

Творчої наснаги та успіхів! 

 

З повагою 

 

Директор Центру                    А.П. Корисько 
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