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Щиро вітаємо учасників Всеукраїнського  конкурсу учнівської 

творчoсті «Об’єднаймoся ж, брати мої!».

Конкурс присвячено творчій спадщині Тараса Шевченка, яка була, 

є і буде для українського нарoду невичерпним джерелом, oсновою 

незламного  патріотизму,   безмежної   жаги   до   свобoди,    боротьби    

за  незалежність  та  національне  самoствердження.

Впрoдовж  багатьох  років  Конкурс  сприяє  виявленню   майбутньої  

творчої  еліти, а яскраве відображення  в конкурсних роботах теми 

шевченконіани демонструє  високий рівень оволoдіння різними техніками 

образотворчого  та декоративно-прикладного мистецтв.

Бажаємо   усім   учасникам   бути    активними,    навчатися    

новому     та    ніколи    не  зупинятися  на дoсягнутому! Нехай участь 

у цьому  Конкурсі дoдасть вам впевненoсті у своїх силах та підсилить  

жагу до нових звершень на благо України.

Учасникам  

Всеукраїнського конкурсу  

учнівської творчoсті

«Об’єднаймoся ж, брати мої!»

Журі та оргкомітет Конкурсу



журі
ПІДСУМКОВОГО ЕТАПУ

НОМІНАЦІЇ:
«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО»

старший науковий співробітник Меморіального музею-садиби імені 
І. С. Козловського, заслужений майстер народної творчості України, кавалер 
ордену княгині Ольги ІІІ ступеню, нагороджена відзнаками Міністерства 
культури України «За збереження народних традицій», Верховної Ради України 
«За заслуги перед Українським народом»

НЕГОДА 
ТАМАРА МИХАЙЛІВНА

БІЛИК 
НАЗАР МИКОЛАЙОВИЧ

ВОРОНІНА 
МАРИНА ВІКТОРІВНА

голова журі Конкурсу, завідувач кафедри графічних мистецтв 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, 
академік Національної академії мистецтв України, доцент, 
художник-графік, народний художник України, лауреат 
літературно-мистецької премії імені І. Нечуя-Левицького

старший науковий співробітник відділу наукового 
забезпечення змісту культурно-мистецької освіти Державного 
науково-методичного центру змісту культурно-мистецької 
освіти, кандидат педагогічних наук 

художник, скульптор, член Національної спілки художників України

ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ 
ВАСИЛЬ ЄВДОКИМОВИЧ

викладач спеціальних дисциплін спеціальності «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» коледжу 
Луганської державної академії культури і мистецтв, спеціаліст 
вищої категорії, викладач-методист, доцент кафедри живопису, 
член Національної спілки художників України, заслужений 
художник України

СКУБАК
ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ

ПРЕДКО 
ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

старший викладач кафедри монументально-декоративного 
і сакрального мистецтва Київської державної академії 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука, 
член Національної спілки художників України, лауреат Премії 
імені М. Г. Дерегуса в галузі образотворчого мистецтва, 
заслужений діяч мистецтв України

керамістка, член Національної спілки художників України та Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України 

ПЕТРУК 
РОМАН ІГОРОВИЧ

заступник генерального директора з наукової роботи Національного музею 
Тараса Шевченка, м. Київ, кандидат мистецтвознавства

керівник гуртка декоративного розпису та витинанки Київського 
палацу дітей та юнацтва, художник, член Національної спілки 
майстрів України, лауреат мистецької премії Даниїла 
Щербаківського, лауреат мистецької премії Сергія Колоса, 
президентський стипендіат, нагороджена відзнакою Міністерства 
культури України «За збереження народних традицій» 

ЧУЙКО
ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

ШИНКАРЕНКО 
ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

























Конкурс проводиться в чотирьох номінаціях:
«Література»;

«Історія України і державотворення»;
«Образотворче мистецтво»;

«Декоративно-прикладне мистецтво».
Державний   науково-методичний    центр    змісту    культурно-мистецької    освіти    

є   координатором   4-го   етапу   конкурсу   в   номінаціях   «Образотворче   мистецтво»   
та «Декоративно-прикладне  мистецтво».  На  розгляд  журі,  до  складу якого входять 
діячі образотворчого мистецтва, відомі народні майстри, провідні викладачі мистецьких 
шкіл з усіх регіонів України, кожного року надходять понад 250 робіт, з яких обираються 
50 найкращих. Авторів-переможців Конкурсу можна з гордістю назвати «мистецьким 
майбутнім» нашої країни.

Переможці   Конкурсу   та   їх   викладачі  нагороджуються  дипломами,  грамотами  
та   цінними   подарунками   під   час   урочистої   церемонії,  яка   проходить   у  знакових  
та пам’ятних  місцях:  на  Чернечій  горі в Шевченківському  національному  заповіднику 
в м. Каневі Черкаської області або в Національному музеї Тараса Шевченка в м. Києві.

Положення про Конкурс:  
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0779-03

У плеяді видатних діячів української культури Тарас Шевченко займає особливе 
місце. Його ім’я вшановують різними мистецькими подіями. Таким щорічним заходом 
став Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!».

Конкурс започатковано Указом Президента України від 22.03.2002 р. № 284 «Про 
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості» під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» 
та присвячується Шевченківським дням. Положення про Конкурс затверджено спільним 
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, 
Державним комітетом України  у справах сім’ї та молоді.

Метою Конкурсу стала популяризація творчої спадщини Тараса Григоровича  
Шевченка, утвердження його духовних заповідей як важливого чинника консолідації 
суспільства, активізація  виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді, 
збереження і розвиток інтелектуального  потенціалу України, державна підтримка 
талановитої молоді та творчої праці вчителів, викладачів,  керівників студій.

«Об’єднаймoся ж,брати мої!»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС,
ПРИСВЯЧЕНИЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКИМ ДНЯМ
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структурним підрозділам у сфері культури 
обласних державних адміністрацій 

Київській міській державній адміністрації

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ЗМІСТУ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
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