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Від 10.05.2022 р. № 05-05 

Директорам обласних, Київського 

та міських центрів, палаців дитячо-

юнацької творчості, естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої та  технічної творчості 

 

Про проведення Всеукраїнського відкритого  

фестивалю «Територія творчості» (заочний) 

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 

року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно- масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік 

(за основними напрямами позашкільної освіти)» з обов’язковим виконанням 

вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, 31 

травня 2022 року у місті Києві Українським державним центром позашкільної 

освіти буде проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль «Територія 

творчості» (заочний). 

До участі у заході запрошуються вихованці закладів позашкільної освіти 

України  віком до 21 року (включно). 

Для участі у заході необхідно до 20 травня 2022 року надіслати заявку з 

відео у Google-форму за вказаним посиланням. 
Посилання (за необхідністю вставити адресний рядок браузера):   

http://surl.li/byqxa 

Додаткова інформація за тел: у місті Києві (068) 511-54-39 (контактна 

особа:  Маслова Лідія Станіславівна). 

 

 

Т.в.о. директора                                                                            Олена ПЕДОРЕНКО 

 
 

 

 

 

 

Лідія Маслова (068) 511 54 39 
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          Додаток  

до листа УДЦПО  

від 10.05.22р. № 05-05 

 

 

Умови проведення 

Всеукраїнського відкритого фестивалю «Територія творчості» 

 (заочний формат) 

 

1. Мета  і завдання  

1.1. Всеукраїнський відкритий фестиваль «Територія творчості» 

(заочний формат) – (далі – фестиваль) проводиться з метою підтримки дитячої 

творчості, популяризації  різних видів самодіяльного мистецтва, розвитку 

дитячого інструментального мистецтва, забезпечення духовної єдності 

поколінь.             

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. 

Ідея фестивалю: спільний життєстверджуючий відео-запис від 

представників  закладів позашкільної освіти України. 

Спираючись на тезу президента України Володимира Зеленського «у 

кожного свій фронт», Український державний центр позашкільної освіти 

наголошує, що фронт сьогодення позашкільників – це різноманітні форми та 

види діяльності за участю наших вихованців, які відволікаються від наслідків 

пережитого стресу і таким чином отримують психологічну підтримку та 

реабілітацію. 

Протягом 2014-2019 р.р., у найкращих локаціях міста Києва (Будинок 

Вчителя, площа Верховної Ради України, Маріїнський парк, Український дім) 

ми збирали велику кількість дитячих колективів та партнерських організацій, 

щоб активно поділитись творчими досягненнями позашкільної освіти. Останні 

роки «Територія творчості» відбувалась у тісному партнерстві із Штабом 

Сухопутних військ ЗСУ і відділом співробітництва із цивільним населенням 

«СІМІС».  

«Територія творчості 2022» має особливу тематику – «Ми цю війну 

переживемо і знову запанує МИР!». 

 

2. Організатори фестивалю 

2.1. Організаторами заходу є Український державний центр 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України, Сухопутні війська 

Збройних Сил України. 

 



3. Учасники фестивалю 

3.1. До участі у заході запрошуються вихованці закладів позашкільної 

освіти України віком до 21 року. 
 

4. Умови проведення фестивалю 

4.1. Підготовчий процес та прийом заявок  на участь у фестивалі триває 

з 13 по 20 травня 2022 року у заочному форматі.  

Оприлюднення результатів фестивалю відбудеться 31 травня на 

офіційних сторінках та інтернет ресурсах установи. 

Механіка реалізації: 

Вихованці закладів позашкільної освіти на камеру начитують текст 

вірша (додається).  

Відеофайл із начиткою надсилають за відповідним посиланням, за 

формою у листі.  Разом із відео (з начиткою) має бути вказана повна назва 

вашого закладу. 

Змонтований відео-ролик буде оприлюднено у вільному доступі у 

соцмережах та інтернет ресурсах установи. 

Текст: 

Страшна війна прийшла на нашу землю 

    Здавалось – не до творчості всім нам! 

    Але малюнки наші, і пісні, і вірші –  

    Це наша відповідь триклятим ворогам! 

    Нас ЗСУ і ТРО боронять. 

    Всі хто загинув – то Герої назавжди! 

  Ми відбудуємо міста наші і села 

  Розквітнемо, лиш трішечки зажди.. 

    Надія, Віра, і Любов до України 

    Щодня нам сили додають, повір 

  Ми разом цю війну переживемо  

І в Україні знову запанує МИР!  

 

4.2. Окрема пропозиція до обласних закладів позашкільної освіти.  

Для створення тематичного відео-концерту Фестивалю до 20  травня 

2022 року  потрібно у форму заявки завантажити 1 (ОДИН) якісний відеофайл, 

записаний у 2021 році, найкращого на ваш погляд виступу художнього 

колективу у будь-якому жанрі (вокал, хореографія, літературна композиція, 

уривок театральної вистави, музичне мистецтво). Звук має бути якісним! 

Хронометраж відео – не більше 5хв.  

Формат - .avi, mp4  

Відео-ролик завантажити на файлосховище fex.net  і надіслати 

посилання на завантаження вашого відео через реєстраційну форму заявки на 

участь: Посилання (за необхідністю вставити адресний рядок браузера):   

http://surl.li/byqxa 

Увага! Для участі у заході подаються оригінальні відео.  

http://surl.li/byqxa


4.3. 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. 

4.4. Заявки із посиланням на ваші відео приймаються до 20 травня 

2022 року (включно).  

         Файл потрібно ОБОВ’ЯЗКОВО підписати вказавши: область, 

колектив/гурток, заклад, назва твору. 

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

         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!!!!  

4.5. Звертаємо увагу, що для організації та проведення заходу учасники 

та організатори зобов’язані дотримуватися вимог Постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236.  
 

5. Підсумки заходу 

5.1. Результатом заходу буде створений тематичний відео-концерт 

фестивалю та оприлюднений на сторінках та інтернет ресурсах установи. 

5.2. Колективи, які візьмуть участь у фестивалі нагороджуються 

дипломами від Українського державного центру позашкільної освіти, які 

можна буде скачати за електронним посиланням розміщеним у підсумковому 

наказі заходу. 

 

 

 

 

https://fex.net/

