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Від 15.01.2021р.  № 01-09 

Директорам обласних, Київського  

міського центру, палаців дитячо-

юнацької творчості естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої та технічної творчості 

 

 

Про проведення Всеукраїнського 

арт-челенджу «Слово, чому ти не твердая криця!»,  

(до 150-річчя з дня народження Лесі Українки) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 року             

№ 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), постанови Верховної Ради України від 08.02.2018 року № 2286-VIII 

«Про відзначення 150-річчя з Дня народження Лесі Українки», 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» (зі змінами від 29 грудня 

2020 року № 1347), 25 лютого 2021 року буде підведено підсумки Всеукраїнського арт-

челенджу «Слово, чому ти не твердая криця!»,  (до 150-річчя з дня народження Лесі 

Українки). 

До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти України віком від 6 до 18 

років (включно). 

Для участі у заході необхідно до 15 лютого 2021 року заповнити Google-форму 

заявки за посиланням. Посилання на Google-форму заявки:  https://cutt.ly/jkBNNZz  
Умови проведення заходу розміщено на інтернет ресурсах організатора заходу: сайт, 

сторінка Facebook, YouTube канал - https://youtu.be/98p-_coFI8E  

Додаткова інформація за тел.: у місті Києві +38 (044) 253-75-25,  +38 (097) 144-64-97 

або +38 (099) 520-45-19 –  Сергій Миколайович Косенко. 

 

 

Директор                                                                                                            Геннадій ШКУРА 

 
Сергій  Косенко (044) 253 75 25                                                                                                     
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                                                                                                                             Додаток   

                       до листа УДЦПО 

          від  15.01.21р. № 01-09 

 

Умови проведення 

Всеукраїнського арт-челенджу «Слово, чому ти не твердая криця!», 

(до 150-річчя з дня народження Лесі Українки) 

 

 

1. Мета заходу 

1.1. Всеукраїнський арт-челендж «Слово, чому ти не твердая криця!»  (далі - захід) 

приурочений відзначенню 150 років з дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни 

Косач-Квітки) - видатної української письменниці та громадської діячки, однієї з 

центральних постатей національної культури.  

1.2. Метою заходу є залучення дітей та молоді до кращого надбання української 

культурної спадщини, просвітницької роботи та національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді засобами українського мистецтва. 

  

2. Організатори заходу 

Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки 

України. 

 

3. Учасники заходу 

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

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти України віком від 

6 до 18 років (включно). 

3.2. Захід проводиться у двох номінаціях:  

3.2.1. І-ша номінація «Краще чисельне художнє читання»  

Необхідно підготувати коротке відео, яке міститиме фрагмент спільного читання 

вірша Л. Українки (на вибір) учасниками різного віку.  До участі приймається 1-е відео 

від закладу!!! 

3.2.2. ІІ-га номінація «Реп-Біографія Лесі Українки» (авторські твори). 

Учаснику(ам) необхідно підготувати відео* в якому буде презентовано реп-

читання  цікавих фактів з біографії Лесі Українки.  
*Приклад можна переглянути за посиланням https://youtu.be/98p-_coFI8E на YouTube 

каналі Українського державного центру позашкільної освіти. 

3.3. Технічні умови (рекомендовані) для відео-файлів учасників:  

Формат файлу MPEG-4 або avi; 

Відеокодек: Н.264;   

Аудіокодек: ААС; 

Бітрейт аудіо: 128 Кбіт/с. 

3.4. Тривалість відео не повинна перевищувати 2-х хвилин («+- 5 секунд» для 

завершення або початку відеоролика). 

Підготовлене відео необхідно завантажити на Гугл-диск (GoogleDrive) або на будь-

який інший файл обмінник з відкритим доступом,  наприклад https://fex.net, після чого 

обов’язково посилання на відео внести до заявки на участь https://cutt.ly/jkBNNZz. У разі 

використання музичного контенту, необхідно скористатися безкоштовною фонототекою 

на каналі YouTube для уникнення блокування відеофайлу через відсутність авторських 

прав.  

https://youtu.be/98p-_coFI8E
https://fex.net/
https://cutt.ly/jkBNNZz


УВАГА!!! 

Відеоматеріал, який триває більше 2хв:05с.  НЕ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ!!!.  

Не приймаються відео роботи, які раніше були розміщені у соціальних мережах та 

інтернет-ресурсах. 

 

4. Порядок і строки проведення заходу 

4.1. Для участі у заході необхідно до 15 лютого 2021 року заповнити заявку на 

участь з обов’язковим посиланням на відео  матеріал.  Учасники, які вчасно не 

зареєструються у поданій формі до участі у заході НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!!! 

4.2. З 15 до 23 лютого отримані відеоролики розміщуються на каналі YouTube 

УДЦПО для загального перегляду. 23 лютого 2021 року об 00.01 у кожній окремій 

номінації визначається 10 відеороликів, які отримали найбільшу кількість переглядів. 

Члени журі відповідно до критеріїв оцінювання заходу визначать по одному переможцю 

в кожній номінації, які будуть оприлюднені 25 лютого на офіційному каналі YouTube 

УДЦПО у відповідному відеоролику. 

4.3. Оцінювання відео роликів здійснюється за наступними критеріями: 

відповідність темі заходу; 

художня і естетична складова відео ролика (дотримання жанру «художнє 

читання»); 

відповідність технічним умовам, необхідним для розміщення відео робіт на 

інтернет-ресурсі УДЦПО. 

4.4. Інформація про «заборонені прийоми підвищення рейтингів відеороликів» до 

прикладу: «накрутки переглядів» та ін. знаходяться в компетенції Служби безпеки каналу 

YouTube і організаторами заходу до розгляду не приймається. 

 4.5. Учасники заходу нагороджуються дипломами Українського державного 

центру позашкільної освіти, які можна отримати за відповідним електронним посилання, 

що буде розміщене у підсумковому наказі заходу. Переможці нагороджуються дипломом  

та призом від організаторів заходу.  

4.6. Звертаємо 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». Формат проведення 

заходу визначений у відповідності до можливостей проведення масових заходів у зв’язку 

з карантинними обмеженнями. 

4.7. За додатковою інформацією звертатись з 10.00 до 18.00 години за телефонами 

+38 (044) 253-75-25 – Український державний центр позашкільної освіти, +38 (097) 144-

64-97 або +38 099 520 45 19 – Сергій Миколайович Косенко, режисер заходу. 


