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

Про ІІІ Всеукраїнську виставку-
звіт дитячої творчості “Країна
юних майстрів”

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 
2013 р. № 74 “Про затвердження плану заходів з підготовки та проведення у 
2013 році в Україні Року дитячої творчості” 28 лютого ц.р. у м. Києві успішно 
пройшла  ІІІ  Всеукраїнська  виставка-звіт  дитячої  творчості  “Країна  юних 
майстрів”.

У відкритті  виставки взяв участь Президент України Віктор Янукович, 
який дав високу оцінку досягненням юних майстрів.

На виставці більш ніж 600 вихованців позашкільних навчальних закладів 
з  усіх  регіонів  України  –  переможці  та  лауреати  міжнародних  і 
всеукраїнських  заходів  −  демонстрували  усе  найкраще,  що  вдалося 
створити, досягнути, винайти протягом минулого року.

Зокрема,  юні  митці  ознайомили  відвідувачів  виставки  зі  створеними 
власними руками малюнками, картинами, скульптурами з пластиліну, бронзи, 
каменю,  виробами  з  художнього  текстилю  та  декоративної  кераміки. 
Конструктори-початківці  представили  радіокеровані  моделі  танків, діючі 
самохідні  та  радіокеровані  моделі,  спортивно-технічні  моделі автомобілів, 
суден,  літаків  та  ракет,  робота-перекладача,  експонати  історико-технічного 
стендового  моделювання.  Юні  дослідники  Малої  академії  наук  України 
звітували своїми оригінальними комп’ютерними розробками та винаходами у 
фізико-математичному,  технічному, природничому і  суспільно-гуманітарному 
напрямах. Юннати ділилися досвідом проведення досліджень з вирощування 
екологічно чистої продукції, використання органічних технологій; представили 
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живий  куточок  «Зооленд»,  дослідну  лабораторію  «Космічна  біологія».  Юні 
туристи та краєзнавці  експонували археологічні, геологічні раритети, знайдені 
під час археологічних, етнографічних і краєзнавчих експедицій «Історія міст і 
сіл України», «Моя Батьківщина – Україна», «Мій рідний край».

Під час заходу його учасники мали змогу ознайомитися з досягненнями 
своїх однолітків, поділитися власними здобутками, обмінятися враженнями.

Міністерство висловлює щиру подяку Голові Ради міністрів Автономної 
Республіки  Крим,  головам  обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських 
державних адміністрацій за особисте сприяння в організації ІІІ 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.

Міністерство  рекомендує  провести  подібні  творчі  звіти  в  кожному 
регіоні.
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