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Від  02.05.2022  № 05-01 

 

Директорам обласних, 

Київського міського центру, 

палаців дитячо-юнацької 

творчості естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої та технічної творчості 

 

Про проведення Всеукраїнського  

творчого арт фестивалю  до Дня Матері  

«Україна – ненька, Україна - мати»  

(заочний формат) 

 

 

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, з  3 

по 7 травня 2022 року у місті Києві Українським державним центром 

позашкільної освіти буде проведено Всеукраїнський творчий арт фестиваль до 

Дня Матері «Україна-ненька Україна-мати» (заочний формат). 

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

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти 

України та інших організацій, установ віком від 6 до 21 року (включно). 

Додаткова інформація за тел: у місті Києві (050) 067-03-76, (096) 400-44-

12  (контактна особа - Бісіркін Петро Михайлович. 

 

 

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  

від 02.05.22 № 05-01 

 

 

Умови проведення  

Всеукраїнського творчого арт фестивалю  до Дня Матері 

«Україна ненька, Україна-мати» 

(заочний формат) 

 

 

1. Мета та завдання Фестивалю 

1.1. Всеукраїнський творчий арт фестиваль до Дня Матері «Україна 

ненька, Україна мати»  (заочний формат) (далі – Фестиваль) проводиться з 

метою підтримки морального духу дітей та молоді під час війни, зміцнення 

фундаментальних національних цінностей, зокрема поваги до України, 

розкриття краси та величі своєї Батьківщини, поширенні патріотичного 

настрою серед дітей та молоді різних регіонів країни. 

1.2. Основними завданнями конкурсу є: формування у дітей та молоді 

поваги і патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної 

гідності. 

1.3.Тематика фестивалю: Україна - ненька, Україна-мати – скільки 

міститься у цих простих і звичаних, але таких рідних і зрозумілих кожному 

українцеві словах. Адже наші матері і батьки – доньки і сини чудової, щедрої, 

мальовничої України. Тут коріння роду нашого, тут скрізь від Донбасу до 

Карпат, від Криму до Полісся відчуваємо ми поклик рідної материнської землі 

Української! До Дня Матері свої найщиріші побажання даруємо тобі – наша 

Україно-ненька, Україно-мати! 

 

2. Організатори Фестивалю 

Український державний центр позашкільної освіти. 

 

3. Учасники Фестивалю 

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

позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої 

освіти України та інших організацій, установ віком від 6 до 21 року (включно). 

Для участі у заході необхідно надіслати до 7 травня цього року на 

електронну адресу motherdayudcpo@gmail.com   заявку (форма додається) та 

одну світлину (фото) із зображенням в тематиці Фестивалю.  

Зображення на фото має чітко вказувати на зв'язок із Україною.  

Може бути привітання чи побажання на адресу України (плакат, 

малюнок, тощо). 

Фотографія може бути як колективною так і особистою.  

Місце де відбувається фотографування, має бути БЕЗПЕЧНИМ.  



ОБОВ’ЯЗКОВО! В листі вкажіть наступну інформацію у такому 

порядку: область, населений пункт, ім’я, прізвище автора/ів, назву вашого 

закладу, контактні номери, для зворотнього зв’язку (наприклад: Закарпатська 

обл., м.Ужгород, Васильова Марина/(учні 5-А класу), ЦДЮТ/ЗОШ №5, 067-

ХХХ-ХХ-ХХ).  

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

але без контактного номеру. До заявки додайте короткий опис світлини для 

загального ознайомлення глядачів об’ємом до 10 речень. 

ВАЖЛИВО! Фотографія може бути зроблена на будь-який гаджет, який 

ви маєте при собі.  

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. Порядок проведення Фестивалю 

4.1. Фестиваль проводиться у дистанційному форматі Українським 

державним центром позашкільної освіти з 3 по 7 травня 2022 року.  

4.2. Із надісланих фотографій буде змонтовано загальноукраїнський 

фотоколаж із світлинами нашої країни з усіх її регіонів. 

4.3.  Підготовлений матеріал буде розміщено на інформаційних ресурсах 

Українського державного центру позашкільної освіти, сторінці Фейсбук та 

YouTube каналі установи  https://www.youtube.com/channel/UChNQCnpxslM8TPKc0PwrOPw 

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 місце проживання (область, населений пункт), 

навчальний заклад, номери телефонів, електронні адреси, візуальний образ.  

Організатори заходу мають право використовувати надані матеріали у 

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

за рамки чинного законодавства України.  

4.4. 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 творчого арт фестивалю до Дня Матері 

«Україна ненька, Україна мати»  (заочний формат)  нагороджують дипломами 

Українського державного центру позашкільної освіти, які можна буде 

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


отримати за електронним посиланням, що буде розміщено у підсумковому 

наказі заходу, після його проведення. 

 



                           Додаток  

                           до умов проведення  

 

 

 

Заявка на участь  

у Всеукраїнському творчому арт фестивалі до Дня Матері «Україна ненька, Україна мати»   

(заочний формат) 

 

 
Область 

 

№ 

 з/п 

Назва населеного пункту 

Назва установи  

Прізвище 

ім’я 

автора/ів, 

гурток 

Контактний телефон автора 

Керівник, контактний телефон 

Назва 

світлини 

Короткий опис світлини 

      

      

      

      

      
 


