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Директорам закладів загальної
середньої та позашкільної
освіти
Щодо проведення Всеукраїнської
виставки-конкурсу «Український сувенір»
На виконання Плану на 2020 рік, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 28.11.2019 № 1498, Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України з
20 грудня 2020 року по 22 січня 2021 року проводить традиційну щорічну
Всеукраїнську виставку-конкурс «Український сувенір».
Мета і завдання виставки-конкурсу:
 виховання національного світогляду учнівської молоді через пізнання
народного мистецтва;
 залучення молодого покоління до джерел і процесу творення українського
народного мистецтва;
 стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні
креативних робіт з використанням традиційних матеріалів і технік;
 співпраця і обмін досвідом між осередками дитячої творчості, культурноосвітніми установами/
Всі учасники конкурсу розподіляються за такими віковими категоріями:
 I вікова категорія-діти 6-11 років;
 II вікова категорія – підлітки 12-16 років;
 III вікова категорія – учасники від 17 років (дорослі).
Розгляду не підлягають виставкові зразки, виконані або надані без
дотримання умов конкурсу та вимог до робіт.
В паспорті на роботу потрібно додати фото виробу (можна чорно-біле).
Детальні умови участі у виставці-конкурсі «Український сувенір» ви знайдете,
перейшовши за посиланням https://nenc.gov.ua/?page_id=7108.
Роботи переможців в ІІ віковій категорії – не повертаються.
Надіслані роботи повинні бути виконані на високому рівні, мати естетичний
вигляд та якісне виконання. При оцінюванні будуть розглядатися роботи, що
пройшли обласний відбір (для областей, де проводяться обласні, відбіркові етапи
виставки-конкурсу «Український сувенір»).

У зв’язку з карантинними обмеженнями роботи приймаються тільки
через пошту з кур’єрською доставкою за рахунок відправника: Нова пошта
(відділення 252) м. Києва та Укрпошта за адресою 04074 м. Київ, вул.
Вишгородська 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді з позначенням («Український сувенір»).
Термін подання робіт на ІІ всеукраїнський етап виставки-конкурсу до 22
січня 2021 року.
За детальною інформацією звертайтесь за тел. 097-230-83-42, е-mail:
nenc@nenc.gov.ua. Координатор конкурсу: Федоров Валерій Євгенович.
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