
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

03  .  12  .201  2                           №   1379  

Про проведення   ІІІ Всеукраїнської 
виставки-звіту дитячої творчості 
«Країна юних майстрів»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України   від  13  грудня  2012  р.   №  1409  «Про  затвердження   Плану 
всеукраїнських і  міжнародних заходів з  дітьми та учнівською молоддю на 
2013 рік» та з метою пошуку і підтримки здібних, обдарованих, талановитих 
дітей та учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1.  Провести  28  лютого  2013  року  у  м.  Києві  на  базі  Київського 
Палацу дітей та юнацтва ІІІ Всеукраїнську  виставку-звіт дитячої творчості 
«Країна юних майстрів» (далі - виставка).

2. Утворити організаційний комітет у складі  згідно з додатком.
3.  Національному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської 

молоді  (Вербицький  В.  В.),   Національному  центру  «Мала  академія  наук 
України»  (Лісовий О.  В.),  Українському державному центру  позашкільної 
освіти  (Селіванов  О.  С.),  Українському  державному  центру  туризму  і 
краєзнавства учнівської молоді (Савченко Н. В.) здійснити  відбір експонатів 
для  експозицій,  підготувати  сценарний  план  їх  презентації,  забезпечити 
координацію  роботи  регіональних  закладів  з  підготовки  та  проведення 
виставки відповідно напрямів позашкільної освіти.

4. Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки 
Крим,  начальникам  управлінь,  директорам  департаментів  освіти  і  науки 
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

4.1.  Забезпечити  участь  колективів,  вихованців  та  педагогічних 
працівників  позашкільних  навчальних  закладів  у  виставці  за  рахунок 
організації, установи що  відряджає.



4.2. Організувати доставку експонатів до місця проведення виставки.
4.3.  Подати  до  1лютого  2013  року   відділу  позашкільної  освіти, 

виховної  роботи  та  захисту  прав  дитини  (Середницька  А.  Д.)   по  дві 
кандидатури  для  нагородження  державними  нагородами  педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів.

5. Головному управлінню освіти і науки Київської міської державної 
адміністрації  (Добровольська О. М. ):

5.1. Здійснити організаційні заходи щодо підготовки та   проведення 
виставки у Київському Палаці дітей та юнацтва.

5.2.  Забезпечити  участь  у  виставці  Київської  дитячої  Академії 
мистецтв (Чембержи М. І.)

5.3. Залучити до участі у виставці колективи навчальних закладів, які 
здійснюють  гурткову  та  позашкільну  роботу  за  художньо-естетичним 
напрямом (дитячі театри мод, студії, гуртки пошиття одягу тощо).

6.  Відділу  позашкільної  освіти,  виховної  роботи  та  захисту  прав 
дитини (Середницька А. Д.) забезпечити координацію роботи з  підготовки та 
проведення виставки.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністр                                       Б. М. Жебровський



Додаток 
до наказу Міністерства освіти і
 науки, молоді та спорту 
03 грудня 2012  № 1379

СКЛАД 
організаційного комітету 

ІІІ Всеукраїнської виставки-звіту дитячої творчості «Країна юних майстрів»

Жебровський 
Борис 
Михайлович

заступник Міністра, голова оргкомітету 

Середницька Алла
Дмитрівна

начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та 
захисту прав дитини МОНмолодьспорту, 
заступник голови оргкомітету

Добровольська 
Оксана Миколаївна  

начальник головного управління освіти і науки Київської 
міської державної адміністрації 

Костевська Ірина 
Павлівна

начальник відділу взаємодії з засобами масової інформації 
та зв’язків з громадськістю МОНмолодьспорту 

Бут 
Світлана
Володимирівна

головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної 
роботи та захисту прав дитини 

Вербицький
Володимир 
Валентинович

директор Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді

Дахнов 
Сергій Леонідович 

директор Київського Палацу дітей та юнацтва

Савченко Наталія 
Володимирівна 

директор Українського центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді 

Селіванов Олексій 
Сергійович 

директор Українського державного центру позашкільної 
освіти

 
Чембержи 
Михайло Іванович

ректор Київської дитячої Академії мистецтв (за згодою)


