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Голові Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, 
головам обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Щодо ІІ Всеукраїнської виставки-
звіту дитячої творчості “Країна
юних майстрів”

На виконання Державної цільової соціальної програми розвитку 
позашкільної освіти  на період до 2014 року, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №785, 2 березня ц.р. у м. Києві 
відбулася ІІ Всеукраїнська виставка-звіт дитячої творчості “Країна юних 
майстрів”.

Почесними гостями виставки стали Президент України Віктор Янукович, 
Віце-прем’єр-міністр України –  Міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, 
народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, 
видатні науковці та громадські діячі.

Під час виставки про свої досягнення звітувалися більш ніж 400 
вихованців позашкільних навчальних закладів –  переможців, призерів і 
лауреатів Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів, змагань, фестивалів.

Зокрема, юні митці представили малюнки, картини, скульптури, вироби з 
кераміки, колекції вишивки та писанок тощо. Конструктори-початківці 
ознайомили відвідувачів виставки з моделями механічної та електрифікованої 
іграшки, авто-, судно-, авіа- та ракетомоделями, оригінальними конструкціями 
повітряних зміїв, технічними пристроями та механізмами, виготовленими чи 
удосконаленими дитячими руками. Юні дослідники, члени Малої академії наук 
України, демонстрували нові винаходи, комп’ютерні розробки, прилади, за які 
отримали свідоцтва про охорону об’єктів інтелектуальної власності. Юннати 
звітували перемогами у міжнародних конкурсах дослідників природи, 
унікальними екологічними проектами та результатами науково-дослідницької 
роботи на земельних ділянках і полях учнівських аграрних об’єднань. Юні 
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туристи та краєзнавці ділилися досвідом роботи щодо розвитку міжнародних 
культурних зв’язків, представили свої спортивні досягнення та найцінніші 
археологічні, геологічні й історичні знахідки краєзнавчих експедицій. Свою 
майстерність демонстрували також найкращі зразкові та народні дитячі 
художні колективи.

Міністерство висловлює щиру подяку Голові Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим,  головам  обласних, Київської  та  Севастопольської  міських 
державних адміністрацій за  особисте сприяння в організації ІІ Всеукраїнської 
виставки-звіту дитячої творчості “Країна юних майстрів”.

За високий рівень підготовки заходу  та особистий внесок  у  досягнуті 
позитивні  результати  просимо відзначити керівників місцевих  органів 
управління освітою, директорів і працівників позашкільних  навчальних 
закладів, керівників гуртків, творчих об’єднань, художніх колективів і наукових 
проектів, які взяли участь у творчому звіті.
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