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від 22.04.2021р. № 04-19 

Директорам обласних, Київського 

та міських центрів, палаців дитячо-

юнацької творчості, естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої та  технічної творчості 

 

Про проведення Всеукраїнського відкритого  

фестивалю закладів позашкільної освіти України  

«Територія творчості» присвяченого 30-річчю  

незалежності України (заочний/онлайн формат) 

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1452 від 

24.11.2020 року «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 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», 30 червня 2021 року у місті Києві Українським державним центром 

позашкільної освіти спільно зі Збройними Силами України, ГОВО 

«Коло.Медіа» будуть підведені підсумки Всеукраїнського відкритого 

фестивалю закладів позашкільної освіти України «Територія творчості» 

присвяченого 30-річчю незалежності України (заочний/онлайн формат) в 

рамках якого буде проведено Всеукраїнський онлайн проєкт «Народжені в 

Незалежності». Умови проведення додаються. 

До участі у заході запрошуються вихованці (учні, студенти)  закладів 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої,  вищої освіти та інших закладів освіти України, віком до 21 

року; вихованці спеціалізованих мистецьких закладів, учасники дитячих 

духових оркестрів та музичних інструментальних колективів. 

Для участі у заході необхідно до 01 червня 2021 року надіслати заявку 

у Google-формі за вказаним посиланням. 

mailto:udcpoua@gmail.com
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Посилання:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dfeSBzaTuVqiL2KIiHn-M-

s5iTx45n51FVH6-YJgaoSmMQ/viewform 

Умови проведення заходу розміщено на сайті УДЦПО:  
http://udcpo.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D

0%BD%D1%8F/ 

А також на інтернет ресурсах організатора заходу YouTube канал     
https://www.youtube.com/channel/UChNQCnpxslM8TPKc0PwrOPw 

та сторінка Facebook https://www.facebook.com/Udcpo.com.ua/ 

Додаткова інформація за тел.: у місті Києві  +38 (097) 144-64-97 або 

+38 (099) 520-45-19 –  Сергій Миколайович Косенко, режисер заходу. 

 

 

Директор                                                                                      Геннадій ШКУРА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Косенко (097) 144 64 97, (099) 520 45 19 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dfeSBzaTuVqiL2KIiHn-M-s5iTx45n51FVH6-YJgaoSmMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dfeSBzaTuVqiL2KIiHn-M-s5iTx45n51FVH6-YJgaoSmMQ/viewform
http://udcpo.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
http://udcpo.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
https://www.youtube.com/channel/UChNQCnpxslM8TPKc0PwrOPw
https://www.facebook.com/Udcpo.com.ua/
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                 Додаток  

                                                                                                               до листа УДЦПО  

                                                                                                                    від 22.04.21р. № 04-19 

 

 

Умови проведення 

Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України 

«Територія творчості» присвяченого 30-річчю 

незалежності України  в рамках якого буде проведено 

Всеукраїнський онлайн проєкт «Народжені в Незалежності» 

 (заочний/онлайн формат) 

 

1. Мета  і завдання  

1.1. Всеукраїнський відкритий фестиваль закладів позашкільної 

освіти України «Територія творчості» присвячений 30-річчю незалежності 

України  в рамках якого буде проведено Всеукраїнський онлайн проєкт 

«Народжені в Незалежності»  (заочний/онлайн формат)  (далі – Проєкт) 

проводиться з метою  популяризації  різних видів самодіяльного мистецтва, 

розвитку дитячого інструментального мистецтва, забезпечення духовної 

єдності поколінь, залучення учнівської молоді до відродження й становлення 

духового  та інструментального жанру, організації змістовного дозвілля дітей 

та учнівської молоді.             

Основними завданнями є: 

формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної 

ідентичності, національної гідності; 

розвиток аматорського інструментального виконавства; 

реалізація і підтримка творчого потенціалу учасників; 

популяризація кращих зразків сучасної української музики; 

підвищення рівня виконавської майстерності колективів. 

 

2. Організатори 

2.1. Організаторами заходу є Український державний центр 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Збройні Сили 

України, ГОВО «Коло. Медіа». 

 

3. Учасники 

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

закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) освіти та інших закладів освіти України, віком до 21 року; 

вихованці спеціалізованих мистецьких закладів, учасники дитячих духових 

оркестрів та музичних інструментальних колективів. До участі 

допускаються, як окремі виконавці-інструменталісти, так і учасники дитячих 

духових оркестрів та музичних інструментальних колективів.  
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4. Умови проведення 

4.1. Проєкт проводиться з 22 квітня по 10 червня 2021 року. 

4.2. Захід буде проведено у заочному/онлайн форматі.  

4.3. Для участі у заході необхідно до 01 червня 2021 року відзняти 

відео-ролик вашого виступу, завантажити його на файлосховище fex.net  і 

надіслати посилання на завантаження вашого відео через реєстраційну 

форму заявки на участь: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dfeSBzaTuVqiL2KIiHn-M-s5iTx45n51FVH6-

YJgaoSmMQ/viewform 

Увага! Для участі у заході подаються оригінальні відео.  

Музично обдаровані діти, як амбасадори культурної спадщини 

України, виконають єдиний тематичний музичний твір («Fanfare 2020», автор 

Олексій Баженов) до Дня Незалежності України спільно із військовими 

оркестрами Збройних Сил України у форматі онлайн. Партитура твору 

розміщена за посиланням. 
https://drive.google.com/drive/folders/19L3nzWt8rRd7hZ9bfbwFg8Vqw2vcit_m?usp=sharing 

За підсумками заходу буде обрано солістів, які стануть учасниками 

«Віртуальної Оркестрової Збірної дітей-інструменталістів з усієї України»! 

Від учасників очікуємо відео виступів дітей – виконавців фрагменту 

музичного твору на будь-якому музичному інструменті. Тривалість відео - не 

більше 1-ї хвилини!!! 

Не розглядаються відео або фрагменти концертних виступів, які були 

відзняті і записані для інших проєктів.  

4.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та 

Згідно «Правил добросовісного використання» матеріалів на каналі You 

Tube, заявкою на участь у даному заході учасники підтверджують свою згоду 

на використання і обробку їх персональних даних з первинних джерел у 

такому обсязі: часткові дані про зареєстроване або фактичне місце 

проживання (область), навчальний заклад, номери телефонів, електронні 

адреси, візуальний образ, відео, аудіоконтент. 

Організатори заходу мають право використовувати отримані матеріали 

у інших проєктах художньо-естетичного і освітнього характеру, які не 

виходять за рамки чинного законодавства України. 

4.5. Заявки із посиланням на ваші відео приймаються до 10 червня 

2021 року (включно).  

Інструкція щодо підготовки відеофайла (читати уважно): 

- Рекомендовані YouTube технічні параметри для відео 
MPEG-2 

Аудіокодек: MPEG Layer II або Dolby AC-3 

Бітрейт аудіо: 128 Кбит/с або вище 

 

MPEG-4 

Відеокодек: H.264 

Аудіокодек: AAC 

Бітрейт аудіо: 128 Кбит/с або вище 

- Відзнятий відеофайл потрібно перевірити на якість звуку; 

- Файл потрібно ОБОВ’ЯЗКОВО підписати вказавши: область, номінацію, 

назву оркестру/ПІ соло-виконавця, населений пункт, заклад, назва твору; 

- Завантажити файл на файлосховище https://fex.net з відкритим доступом;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dfeSBzaTuVqiL2KIiHn-M-s5iTx45n51FVH6-YJgaoSmMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dfeSBzaTuVqiL2KIiHn-M-s5iTx45n51FVH6-YJgaoSmMQ/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/19L3nzWt8rRd7hZ9bfbwFg8Vqw2vcit_m?usp=sharing
https://fex.net/
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- Перевірте, чи відкривається ваше відео через ваше посилання на іншому 

пристрої (наприклад, через телефон або комп’ютер іншої особи); 

- Тільки після виконання усіх вищезазначених дій, посилання на ваше відео 

можна скопіювати у відповідний стовпчик електронної заявки на участь.  

ВАЖЛИВО!!! НЕ РОЗМІЩУЙТЕ ВІДЕО НА YOU TUBE і FACEBOOK!!! 

Організатори не розглядатимуть відеоматеріал, який не має 

доступу для завантаження, не підписаний відповідно до вимог або 

поданий пізніше вказаних термінів!!!!  

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. 

 

5. Критерії відбору відеоробіт  

5.1. Усі ролики будуть переглянуті компетентним журі для визначення 

робіт, які увійдуть до загального відео у складі збірної оркестру. Рішення 

журі є остаточним та оскарженню не підлягає. 

5.2 Критерії відбору відео робіт: 

техніка та віртуозність виконання; 

виразність виконання твору; 

зовнішній вигляд і стилістика костюму виконавців. 

5.3. Організатори заходу не виключають можливість видалення 

фрагментів виступів учасників за письмовим зверненням автора(-ів). 

 

6. Підсумки заходу 

 6.1. Результатом Проєкту буде змонтований відеоролик із виступом 

військового оркестру та «Віртуальної Оркестрової Збірної дітей-

інструменталістів з усієї України», який буде оприлюднений 23 серпня 2021 

року на YouTube-каналі УДЦПО 
https://www.youtube.com/channel/UChNQCnpxslM8TPKc0PwrOPw  

 

https://www.youtube.com/channel/UChNQCnpxslM8TPKc0PwrOPw

