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Від 26.05.2021р. № 05-41 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення Всеукраїнського  

фото челенджу «Народжені в 

Незалежності» до Міжнародного дня 

захисту дітей (заочний формат) 

Директорам обласних, Київського  

міського центру, палаців дитячо-

юнацької творчості естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої та технічної творчості  

 

 

 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2005 

№163-р «Про заходи щодо відзначення Дня захисту дітей», 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», 01 червня 2021 року буде проведено Всеукраїнський фото челендж 

«Народжені в Незалежності» до Міжнародного дня захисту дітей (заочний 

формат) (умови додаються).  

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

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,  

вищої освіти та інших закладів України. 

Для участі у заході необхідно надіслати на адресу 

konkurs.udcpo@gmail.com 1 (одне) фото від закладу із заходу, який проводиться 

до Міжнародного дня захисту дітей. Файл із фото потрібно обов’язково 

підписати, вказавши область, заклад, учасників.  

Додаткова інформація за телефоном у місті Києві  (044) 253-01-05, 

Маслова Лідія Станіславівна. 

 

З повагою 
директор                  Геннадій Шкура 

 

 

 

Лідія Маслова (044) 253 01 05 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetudcpo@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.com.ua/
mailto:konkurs.udcpo@gmail.com


 

Додаток  

до листа УДЦПО 

від 26.05.21р № 05-41 

 

 

Умови проведення 

Всеукраїнського фото челенджу  

«Народжені в Незалежності» до Міжнародного дня захисту дітей  

(заочний формат) 

 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнський фото челендж «Народжені в Незалежності» до 

Міжнародного дня захисту дітей (заочний формат) проводиться з метою 

духовного розвитку, активізації роботи, спрямованої на формування у 

молодіжному середовищі розуміння захисту дітей та дитинства в умовах 

сьогодення, підкреслення вагомої ролі закладів позашкільної освіти у розвитку 

талантів дитини, поширенні дитячого світогляду та зросту творчих та технічних 

навичок. 

1.2. Основними завданнями челенджу є: 

формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної 

ідентичності, національної гідності, поваги до різних професій та видів 

діяльності, ознайомлення із основними правилами безпеки для дітей та охорони 

дитинства. 

 

2. Організатори заходу 

Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України. 

 

3. Учасники заходу 

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

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,  

вищої освіти та інших закладів України. 

 

4. Порядок проведення 

4.1. Всеукраїнський фото челендж  «Народжені в Незалежності» до 

Міжнародного дня захисту дітей відбудеться в заочному форматі. 

4.2. Для участі у заході необхідно надіслати до 01 червня 2021 року на 

електронну адресу konkurs.udcpo@gmail.com одну фотографію, зроблену під час 

проведення заходу до Міжнародного дня захисту дітей. Фотографія може бути 

як колективною так і особистою. На фото мають бути вихованці (учні) в кадрі. 

ОБОВ’ЯЗКОВО підпишіть фото файл (область, назва, населений пункт, заклад, 

автор(и)). 

4.3.  Надіслані фотографії будуть змонтовані у загальний колаж. 

4.4. Підготовлений матеріал буде розміщено на інформаційних ресурсах 

Міністерства освіти і науки України, сторінці Фейсбук та YouTube-каналі  

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

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


 4.5. 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, 

населений пункт), навчальний заклад, номери телефонів, електронні адреси, 

візуальний образ, відео, аудіоконтент. 

Організатори заходу мають право використовувати надані матеріали у 

інших проєктах художньо-естетичного і освітнього характеру, які не виходять за 

рамки чинного законодавства України. 

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. Підсумки заходу 

 5.1. Результатом фото челенджу буде – змонтований відеоролик із 

фотографій усіх учасників заходу, який буде оприлюднений на інформаційних 

ресурсах Міністерства освіти і науки України, сторінці Фейсбук, YouTube-каналі 

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