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Від 18.11.2020р. № 11-22 

Директорам обласних, Київського 

міського центру, палаців дитячо-

юнацької творчості естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої та технічної творчості 

 

 

Про проведення  

Всеукраїнського фестивалю мистецтв  

«Військові обереги від Святого Миколая» 

(дистанційний формат) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1489 

«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням вимог Постанов Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19», від  22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2», з 18 листопада по 18 грудня 2020 року у регіонах України буде 

проведено Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Військові обереги від Святого 

Миколая» (дистанційний формат).  

До участі запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, загальної 

середньої, професійної, (професійно-технічної) та вищої освіти України віком від 6 до 

18 років (включно). 

Для участі у заході необхідно до 06 грудня 2020 року надіслати відеоролик з 

привітанням та заповнену форму заявки на електронну адресу 

KONKURS.udcpo@gmail.com. 

Додаткова інформація за телефонами у місті Києві (044) 253-75-25 – Педоренко 

Олена Василівна, (067) 356-61-39 - Косенко Сергій Миколайович. 

 

 

Директор                                                                                                       Геннадій ШКУРА 

 

  

 

 

 
Сергій Косенко (067) 356-61-39 
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           Додаток  

           до листа УДЦПО  

           від 18.11.2020р № 11-22 

 

 

Умови проведення 

Всеукраїнського фестивалю мистецтв  

«Військові обереги від Святого Миколая»  

(дистанційний формат) 

 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнський фестиваль «Військові обереги від Святого Миколая»  

(дистанційний формат) (далі – Фестиваль) проводиться з метою виховання 

патріотів, громадян правової, демократичної держави.  

1.2. Метою заходу є сприяння духовно-моральному та естетичному 

вихованню підростаючого покоління. Завданням є формування національно - 

патріотичного світогляду дітей та молоді; залучення вихованців до вітчизняної 

та зарубіжної театральної культури, драматургії та літератури; різних форм 

мистецької діяльності, як засобу інтелектуально-творчого розвитку особистості.  

 1.3. Завдання Фестивалю: 

 надання моральної підтримки військовослужбовцям;  

 розвиток почуття патріотизму;  

 виявлення, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей.  

 патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва; 

виховання любові до Батьківщини, родинного вогнища, рідної мови, 

національної культури. 

1.4. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю 

здійснює Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти 

і науки України та відділом Цивільно-військового співробітництва штабу 

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.  

1.5. Для організації та проведення заходу створюється організаційний 

комітет, до складу якого входять представники Українського державного центру 

позашкільної освіти, представники організацій, що приймають участь у 

проведенні  та фахівці з відповідних видів мистецтва (за згодою). Оргкомітет 

установлює порядок відбору претендентів, умови та порядок проведення 

завершального етапу фестивалю. 

   

2. Організатори  

2.1. Організаторами Фестивалю є Український державний центр 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України, відділ Цивільно-

військового співробітництва штабу Командування Сухопутних військ Збройних 

Сил України. 

3. Учасники фестивалю 

3.1. До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів 

позашкільної, загальної середньої, професійної, (професійно-технічної) та вищої 

освіти України віком від 6 до 18 років (включно). 



 

4. Порядок, терміни проведення та механіка фестивалю 

4.1. Фестиваль проводиться з 18 листопада по 18 грудня 2020 року. 

4.2. Прийом відеороликів триває до 06 грудня 2020 року. 

4.3. Відеоролики, які за результатами оцінювання журі зайняли призові місця 

будуть розміщені на YouTubeканалі УДЦПО, де кожен глядач зможе 

проголосувати за вподобане відео для визначення єдиного найкращого 

ролику за результатами глядацького голосування. 

4.4. Голосування глядачів відбудеться з 07 по 17 грудня 2020 року. 

4.5. Переможець заходу буде визначений 18 грудня о 00.01 годині за кількістю 

переглядів та лайків отриманих під відео-роликом.  

 

5. Умови проведення  та технічні вимоги 

5.1. Для участі у фестивалі учасникам необхідно підготувати художнє 

відео-привітання для військовослужбовців з Днем Святого Миколая (це може 

бути будь-який творчий номер, записаний на відео: вірш, танок, сценка, проза, 

пісня, кліп в індивідуальному або груповому виконанні). 

5.2. Тривалість відео - не більше 2-х хвилин. 

5.3 ВАЖЛИВО!!!  

- Не можна використовувати відеоматеріал/контент, які раніше були розміщені у 

соцмережах.  

- Музику і  фонограми для відеороликів потрібно вибрати, згідно Умов 

розміщення на каналі YouTube! 

5.4 Технічні умови: 

- відеозапис у форматі Full HD відео з роздільною здатністю 1920х1080  

- формат файлу MPEG-4  

- відеокодек: Н.264  

- Аудіокодек: ААС  

- Бітрейт аудіо: 128 Кбіт/с.  

5.5. Готове відео необхідно завантажити на будь-який файлообмінник, 

наприклад https://fex.net та надіслати посилання на скачування файлу на пошту 

KONKURS.udcpo@gmail.com. В листі обов’язково вказати область, місто і 

контакти автора(ів) відеоролика. 

5.6. Контроль за оцінюванням відеороликів здійснює журі конкурсу і  надає 

доступ до участі за наступними критеріями: 

 відповідність темі фестивалю; 

 змістовність і оригінальність ідеї; 

 естетичність роботи та загальне емоційне сприйняття. 

5.7. Звертаємо вашу увагу, що для організації та проведення заходу 

учасники та організатори зобов’язані дотримуватися вимог Постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

 5.8. Обов’язково! Разом з відеоматеріалом надіслати заповнену форму 

заявки, що додається. Усі дані у заявці повинні бути заповнені без скорочень і 

https://fex.net/
mailto:KONKURS.udcpo@gmail.com


абревіатур. Надісланий матеріал, оформлений неналежним чином, або який 

міститиме неповну інформацію (згідно форми заявки) розглядатися не буде!!! 

5.9. Організатори мають право використовувати надіслані на фестиваль 

матеріали для розміщення на своїх сайтах, бордах у ЗМІ та інше.  

 

6. Визначення та нагородження переможців 

6.1. Переможці та учасники фестивалю нагороджуються дипломами 

Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів. За 

результатами голосування  автор(и) найкращого відеоролика будуть 

нагороджені окремим призом від організаторів заходу. Переможець буде 

офіційно оголошений 18 грудня 2020 року під час офіційного закриття 

фестивалю у форматі ZOOM.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка  на участь 

у Всеукраїнському фестивалі мистецтв  

«Військові обереги від Святого Миколая» (дистанційний формат) 

 

 

№ 

з/п 

Назва населеного 

пункту 

(область, район, 

т.д.) 

Назва гуртка  

(колективу)  

(звання за наявності) 

Повна назва 

закладу 

(адреса) 

П.І.П. керівника, посада, 

контактний телефон, 

електронна адреса 

П.І. вихованця (ів) 

1     
2.     

 


