
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
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09МЛ  № На № від 

Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації повідомляє, 
що Миколаївський фонд «Дітям України» проводить 9 березня 2016 року об 
11.00 у міському Будинку вчителя XVII конкурс Шевченківської поезії (лист 
додається). 

До участі у конкурсі запрошуються учні шкіл, позашкільних навчальних 
закладів. 

Для участі у заході необхідно до 04 березня 2016 року подати заявку на 
електронну адресу: шпги@икгро5І:.иа. 

Просимо довести інформацію про конкурс до відома зацікавлених осіб. 
Додаток: на 2 арк. 

Начальникам відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій (міських рад) 

Директор департаменту А.Б. Веліховська 

Джердж 34 94 00 



Миколаївський фонд 

І Д і т я м У к р а ї н и 
54030, Україна, м. Миколаїв, Велика Морська, 45 

тел.: (0512) 37-42-94, факс: 37-41-67 
Е-таі1: тпги@цкгро8І;.иа 

Р/р 26001962500880, код 24792497, МФ ПУМБ, МФО 334851 

№ 03/06-1 
„1" лютбго 2016 р. 

Директору департаменту освіти, 
науки та молоді Миколаївської 

облдержадміністрації. 
Веліховській А. Б. 

Шановна Алло Борисівно! 

Ми щиро вдячні Вам за допомогу, яку Ви надаєте нам в організації та 
проведенні конкурсів, які організовує фонд «Дітям України» спільно з 
Міськвиконкомом. 

9 березня 2016 року, в 202-шу річницю народження Т.Г. Шевченка, в 
приміщенні Будинку вчителя, о 11.00, організовується XVII конкурс 
Шевченківської поезії. Учасниками конкурсу можуть бути учні шкіл, 
позашкільних закладів, студенти ВНЗ. 

Знання та популяризація молодим поколінням творів Генія та Пророка 
Тараса Шевченка - це великий внесок у відродження української духовності та 
культури. 

Просимо Вас сприяти організації цього заходу, надавши інформацію освітнім 
закладам. 

Заявки подавати на електрону адресу: шпги@икгро§1.иа до 4 березня. 
Будемо раді бачити Вас на святі Великого Кобзаря. 
Положення про конкурс додаємо. 

З повагою. 

Президент фонду !*( 
«Дітям України» уА^г4 ? 9 Ю . Діденко 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ НАУКИ ТА МОЛОДІ 
МИКОЛАЇВСЬКО! ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНО! Адміністрації 

МИКОЛАІВС 

'ПпЧД 



Положення 
про конкурс читців Шевченківської поезії "Заповіт-2016" 

Мета конкурсу: популяризувати на теренах Миколаївщини творчу 
спадщину Генія та Пророка Т.Г. Шевченка, відроджувати українську 
духовність та культуру. 
Організатори конкурсу: Миколаївський фонд «Дітям України», управління 
освіти та науки обласної державної адміністрації., управління у справах 
с і̂м'ї, дітей та молоді міськвиконкому, 

Конкурс відбудеться 9 березня 2016 року, об 11.00, в приміщенні Будинку 
Вчителя 
У конкурсі беруть участь переможці конкурсу Шевченківської поезії 
шкільних, позашкільних закладів, училищ та вузів. 
Для участі подаються заявки по одному учаснику-переможцю до кожної 
номінації. 
Номінації: 
молодший вік 8-13 років, 
старший вік з 14 років. 

У кожну вікову групу заявки подаються окремо. 

Учасник конкурсу читає один твір Т. Г. Шевченка. 
Конкурсанти подають заявки в оргкомітет до 4.03.12 року за адресою: вул. 
Велика Морська, 45, тел. 37-42-94, підписаний керівником школи. 
Заявки також можна подати електронною поштою: тпги@икгр08І:.иа. 

За формою: 
ПІБ учасника Назва Вік Школа Керівник 

колективу твору, контактний ПІБ 
автор телефон 

Виступи оцінюються за критеріями: емоційність, виразність, сценічна 
культура по 15 бальній системі. 

Нагородження переможців, 
та заохочувальні призи 

Голова оргкоміте' 
Президент фонду 
«Дітям України» 

у кожній номінації за 1, 2, 3 місце 

Ю. Діденко 


