
 
 
 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Кловський узвіз 8, м. Київ, 01021; т/ф (044) 253-75-25; тел. 253-63-99, 253-01-05  
 

“МТС” +38 (050) 566-89-50; “Київстар” +38 (097) 751-98-81 

E-mail: ud cp ou a @g mai l . co m ;  e s t e tu d cpo @  g mai l . co m  ;  t exn u d cpo @g mai l .co m ;  me t tod 2@ g mai l . co m  
Web -s i t e :  h t t p : / /u d cpo . co m.ua  

    

 

 

 

Від 07.10.2021р. № 10-07 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення Всеукраїнського фото 

челенджу «Обличчя захисників України» 

до Дня захисників і захисниць України! 

(заочний) 

Директорам обласних, Київського  

міського центру, палаців дитячо-

юнацької творчості естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої та технічної творчості  

 

 

 

 

 

На виконання Указу Президента України №806/2014 від 14 жовтня 2014 

року «Про щорічне відзначення Дня захисника України (зі змінами від 14 липня 

2021 року «День захисників і захисниць України») з обов’язковим виконанням 

вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2», з 

7 по 13 жовтня 2021 року буде проведено Всеукраїнський фото челендж 

«Обличчя захисників України» до Дня захисників і захисниць України!  

(заочний) (умови додаються). 

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

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

вищої, позашкільної освіти та інших закладів України. 

Додаткова інформація за тел.: у місті Києві  (044) 253-75-25, Косенко 

Сергій Миколайович, (097) 144-64-97,  (099) 520-45-19, Маслова Лідія 

Станіславівна. 

Додаток на: 2 арк. 

 

 

Т.в.о. директора                                     Олена ПЕДОРЕНКО 
 

 

 

 

Сергій Косенко, 044 253 75 25  

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


 

Додаток  

до листа УДЦПО 

від 07.10.21 р. № 10-07 

 

 

Умови проведення 

Всеукраїнського фото челенджу  

«Обличчя захисників України» до Дня захисників і захисниць України!  

(заочний)  

 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнський фото челендж «Обличчя захисників України» до Дня 

захисників і захисниць України!  (заочний) проводиться з метою:  

вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної 

цілісності України, популяризації військових традицій і звитяг Українського 

народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві.  

1.2. Основними завданнями конкурсу є: 

формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної 

ідентичності, національної гідності. 

 

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, позашкільної освіти та інших закладів України. 

 

4. Порядок проведення 

4.1. Всеукраїнський фото челендж «Обличчя захисників України» до Дня 

захисників і захисниць України!  (заочний) відбудеться в заочному форматі з 7 

по 13 жовтня 2021 року. 

4.2. Для участі у заході необхідно надіслати до 13.10.2021 року на 

електронну адресу konkurs.udcpo@gmail.com фотографію зроблену із 

захисником або захисницею, які проживають у вашому населеному пункті. 

Фотографія може бути колективною (особистою). Місце учасники обирають 

самостійно.  

ОБОВ’ЯЗКОВО! 

В листі вкажіть наступну інформацію у такому порядку:  

Область, населений пункт, ім’я, прізвище захисника, автор(и), назву вашого 

закладу та вкажіть автора(ів) фотографії і контактні номери, для  зворотнього 

зв’язку (Наприклад: Донецька обл., м.Маріуполь, сержант Петро Петренко. 

Автор Микуленко Тетяна, Маріупільський ЦДЮТ, 067-ХХХ-ХХ-ХХ) 

Перейменуйте фотофайл такою ж інформацією, яка вказана в листі, але 

без контактного номеру 



 

ВАЖЛИВО!  

Обличчя захисників мають займати не менше 40% площі фотографії. 

Бажано щоб захисники на фото були у військовій формі із нагородами. 

Фото не повинно містити сцени війни, насильства, військову техніку, зброю, 

або її елементи, символіку країни-агресора чи інших неправомірних угрупувань, 

або будь-яку тематику, що може викликати негативні емоції у глядачів. 

4.3.  Із надісланих фотографій буде змонтовано загальноукраїнський фото-

колаж із світлинами обличь захисників нашої країни, які були вшановані юними 

патріотами України. 

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    

 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 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої короновірусом SARS-CoV-2».  

 

5. Нагородження учасників 

Учасники Всеукраїнського фото челенджу «Обличчя захисників України» 

до Дня захисників і захисниць України! (заочний) нагороджують дипломами 

Українського державного центру позашкільної освіти, які можна буде отримати 

за електронним посиланням, що буде розміщено у підсумковому наказі заходу, 

після його проведення 

 

6. Підсумки заходу 

Результатом фото челенджу буде – змонтований відеоролик із фотографій 

усіх учасників заходу спільно із захисниками та захисницями України, 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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