Міністерство освіти і науки України
Департамент професійно-технічної освіти
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22
Тел./факс 278-77-57, 279-92-40, 279-02-74

_28.03.2013_ № _3.3/9-510_
На № ______ від _________
Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим,
департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Про проведення Всеукраїнського
літературного конкурсу
«Розкрилля душі»
Відповідно до пункту 3 наказу МОНмолодьспорту від 13.12.2012
№ 1409 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми
та учнівською молоддю на 2013 рік» Міністерство інформує, що у квітні 2013 р. –
лютому 2014 р. Національним центром «Мала академія наук України» буде
проведений Всеукраїнський літературний конкурс «Розкрилля душі»,
присвячений 200-річному ювілею Тараса Григоровича Шевченка.
Конкурс відбудеться у 2 етапи: І етап – відбірковий (обласний, заочний)
проводиться у серпні – листопаді 2013 року, ІІ етап – фінальний (всеукраїнський,
очний) – у лютому 2014 року в м. Києві.
Конкурс проводиться у двох номінація: дослідницька робота (об’єкт
дослідження − публіцистика Т.Г. Шевченка) та літературна творчість (вірш,
нарис, есе).
Умови участі у Конкурсі, орієнтовна тематика дослідницьких робіт,
вимоги до творчих і дослідницьких робіт, критерії їх оцінювання розміщені на
сайті www.man.gov.ua.
Для участі в І етапі Конкурсу необхідно до 30 листопада ц.р. надіслати на
поштову адресу обласного територіального відділення МАНУ письмову заявку
(форма додається) та творчу або дослідницьку роботу на паперових і електронних
носіях.
Журі І етапу Конкурсу розгляне подані учасниками творчі й дослідницькі
роботи та визначить у кожній номінації по два переможця І етапу, які будуть

запрошені до участі в ІІ етапі конкурсу. Загальний список учасників, запрошених
до участі в ІІ етапі конкурсу, буде оприлюднено на сайті www.man.gov.ua.
Про місце та терміни проведення ІІ етапу конкурсу буде повідомлено
додатково.
Просимо інформацію про Всеукраїнський літературний конкурс
«Розкрилля душі» довести до відома учнів (студентів) і керівників
загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних і вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації та територіальних відділень Малої академії наук
України.
Додаткова інформація – за тел..: 0 (44) 289-82-07, 289-82-17; e-mail:
man@.man.gov.ua, на сайті: www.man.gov.ua.
Додаток: на 1 арк.
Директор департаменту

Середницька А.Д. 481-32-51
Лісовий О.В. 289-82-01

В. В. Супрун

Додаток
до листа МОН
від 28.03.2013 № 3.3/9-510

Заявка
на участь у І етапі Всеукраїнського літературного конкурсу
«Розкрилля душі»
Тема роботи: ______________________________________________________
Номінація:
__________________________________________________________________
Прізвище: _________________________________________________________
Ім’я: ______________________________________________________________
По батькові: _______________________________________________________
Число, місяць, рік народження: _______________________________________
Клас:______________________________________________________________
Найменування загальноосвітнього /позашкільного/ навчального закладу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Поштова адреса учасника:
__________________________________________________________________
Контактний телефон: __________________ Е-mail:______________________
Науковий керівник:
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________________________________________
(місце роботи, посада)
__________________________________________________________________
(контактний телефон, е-mail)
Керівник навчального закладу

__________________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)
М.П.

