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Від 14.04.2017 №22 
Про проведення XIІІ Міжнародного фестивалю 
дитячо-молодіжної творчості  
та педагогічних інновацій 

Шановне керівництво! 
Запрошуємо учнів, вихованців та колегіальний персонал навчальних закладів взяти участь  

у ХІІІ Міжнародному фестивалі дитячо-молодіжної творчості та педагогічних інновацій –  
Кубок України з художньої творчості. 

Приурочено до Міжнародного дня захисту дітей. 
Тема виставки «На  зустріч…» 
Зібравши все своє найкраще, наповнені надією ми в очікуванні дива. 
Зустріч глядача з творчістю дітей, юнацтва та художників відбудеться на  ХІІІ Міжнародному фестивалі дитячо-
молодіжної творчості та педагогічних інновацій –  Кубок України з художньої творчості у виставкових залах 
Центрального Будинку Художника НСХУ.  

 Фестиваль пройде з 24 по 28 травня 2017 року в Центральному Будинку Художника Національної Спілки 
художників України, у місті Києві, вул. Січових Стрільців (Артема), буд.1-5., ст.метро «Золоті ворота». 
Церемонія відкриття: 24 травня 2017 року (в 16.00). 
Церемонія нагородження: 28 травня 2017  року (в 15.00). 

Терміни подачі заявок: до 1 травня 2017 року 
ХІІІ Міжнародний фестиваль дитячо-молодіжної творчості та педагогічних інновацій -  відкритий для 

вихованців дошкільних і середніх  та вищих навчальних закладів, учнів студій, гуртків, центрів позашкільної 
роботи, у віці від 3 до 21 року включно, а також для педагогічного складу та художніх керівників, що 
працюють в області виховання підростаючого покоління. 

Конкурсна програма для дітей та молоді 
включає: 

I. Конкурс живопису 
II. Конкурс з графіки 
III. Конкурс скульптури 
IV. Конкурс фотографії 
V. Конкурс ляльок 
VI. Конкурс  текстилю 
VII. Конкурс декоративно-прикладного мистецтва 
VIII. Літературний конкурс  

Конкурсна програма для професіоналів 
(дорослих) включає: 
I. Конкурсний розділ "НАУКА" 
II. Конкурсний розділ "НАТХНЕННЯ" (власні твори) 
1.Конкурс живопису 
2.Конкурс графіки 
3.Конкурс скульптури 
4. Конкурс декоративно-прикладного мистецтва 
5.Конкурс фотографії 

 

У фестивалі  передбачена ОЧНА ,так і ЗАОЧНА участь заочна участь включає розміщення в експозицію 
репродукції робіт разом з очними роботами, роботи оцінюються членами журі однаково, незалежно від 
форми участі). 

Учасники та відвідувачі Міжнародного фестивалю дитячо-молодіжної творчості та педагогічних інновацій  
безкоштовно приймають участь в освітній програмі й відвідують численні майстер-класи і лекторії. 

Заявки приймаються на електронну адресу: ukrainianartweek2012@gmail.com  
Детальні умови виставки-конкурсу ви можете переглянути на офіційному сайті  «Кубок України з 

художньої творчості» : www.artukraine.org   
При необхідності готові надіслати Вам детальну інформацію про проект або відповісти на питання 
по тел.: +38 044 3314130, +38 093 4345049  +38 0950839314. 

        

З повагою ,  
Ящук Олена Василівна 
Керівник Українського відділу  
Всесвітньої Асамблея Мистецтв  
Директор «Кубок України з художньої творчості», та 
«Український тиждень мистецтв», 

Контакти оргкомітету: Тел/ факс:+38 044 331 4130, тел.моб.: +38 093 434 5049, +38 095 083 9314;  
Email: ukrainianartweek2012@gmail.com ,  www.artukraine.org, ICQ 439 001 943,  Skype: "Euroartweek" 

 поштова адреса оргкомітету: Україна, 02099, Київ, вул. Зрошувальна, 3 "Б", оф.23. 
Адреса виставки: Центральний Будинок Художника НСХУ, 04053, м Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), д.1-5. 
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