
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Департаменти (управління) 
освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій

Про акцію-флешмоб
до Дня Незалежності України
«Україна назавжди»

Всеукраїнська акція-флешмоб «Україна назавжди» (далі - Флешмоб) 
присвячена 28-й річниці Незалежності України та проводиться відповідно до 
п. 168 плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молодцю на 2019 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21 листопада 2018 року № 1292 «Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної 
освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти на 2019 рік».

Загальне керівництво Флешмобу здійснює Міністерство освіти і науки 
України. Безпосередня організація та проведення Флешмобу покладається на 
Український державний центр національно-патріотичного виховання, 
краєзнавства і туризму учнівської молоді.

Просимо сприяти організації та проведенню Флешмобу в закладах 
освіти всіх рівнів та направляємо для використання у практичній роботі 
порядок його проведення.

За детальною інформацією звертатися за тел.: (044) 531-19-98

Додаток: на 3 арк.
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Додаток до листа 
Міністерства освіти і науки України

вш2 в.0~Г2о/У  № тґ/ У -3 .3 2

Порядок проведення
Всеукраїнської акції-флешмобу до Дня Незалежності України:

«Україна назавжди»

1. Загальна інформація
Всеукраїнська акція-флешмоб «Україна назавжди» (далі - Флешмоб) 

присвячена 28-й річниці Незалежності України та проводиться відповідно до 
п. 168 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від 21 листопада
2018 року № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік 
(за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів- 
практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на
2019 рік».

2. Мета та завдання
Метою Флешмобу є формування у підростаючого покоління 

національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, 
активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності у 
сфері національно-патріотичного виховання.

Завдання Флешмобу:
- виховання патріотизму і любові до своєї країни;
- популяризація сучасних форм виховної роботи;
- привертання уваги учнівської молоді та педагогів до медіатворчості;
- розвиток творчого потенціалу учнівської молоді та педагогів;
- розвиток естетичного смаку, хореографічних навиків, творчого 

підходу до рішення поставлених завдань;
- розвиток діяльнісної відданості у розбудові України.

3. Учасники Флешмобу
Учасниками Флешмобу є учнівська молодь, педагоги, батьки, члени 

громадських об’єднань. Робота є колективною.

4. Керівництво Флешмобу
Загальне керівництво Флешмобу здійснює Міністрество освіти і науки 

України. Безпосередня організація та проведення Флешмобу покладається на 
Український державний центр національно-патріотичного виховання, 
краєзнавства і туризму учнівської молоді (далі - УДЦНПВКТУМ).



5.Умови проведення
До участі у Флешмобі подаються відеоролик, що знятий (створений) 

доступними засобами (відеокамерою, мобільним телефоном тощо). 
Надіслана робота має бути авторською та відповідати заданій тематиці -  
День незалежності України.

Якість відеоролика -  з розширенням не менше 360р.
Тривалість відеоролика -  до 1-4 хв. (для профілю в «Instagram» -  до

1 хв.).
Використання при монтажі та зйомці відеоролика спеціальних програм 

і інструментів - на розсуд учасників Флешмобу.
Учасники Флешмобу самі визначають місце проведення, категорію та 

кількість учасників.
Відеоролики Флешмобу розміщуються на власних інтернет-ресурсах з 

повним переліком хештегів: #Українаназавжди, #foreverUkraine , #УДЦНПВ.
На електоронну адресу УДЦНПВКТУМ: center.patriotua@gmail.com з 

поміткою в електронному листі «Флешмоб до Дня Незалежності» 
надсилається:

- Посилання на інтернет-ресурси (сайт, «YouTube канал», «Instagram», 
«Facebook», «Telegram») де розміщений відеоролик;

- Обов’язковим є посилання на «YouTube канал». У разі відсутності 
«YouTube каналу» -  на вказану електронну адресу надсилається оригінал 
відеоролика. Отримані відеоролики будуть розміщені на «YouTube каналі» 
УДЦНПВКТУМ;

- В тексі електронного листа вказати: назву колективу, заклад освіти 
(назву громадського об’єднання), прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) 
та контактний телефон відповідальної особи.

Обробка персональних даних учасників конкурсу здійснюється з 
дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 
УДЦНПВКТУМ залишає за собою право на використання матеріалів 
Флешмобу під час заходів УДЦНПВКТУМ, використання в поліграфічній 
продукції та поширенні в мережі Інтернет.

6. Підбиття підсумків та нагородження учасників
Роботи учасників Флешмобу приймаються до 28 серпня 2019 року.
Всі надіслані відеоролики (оригінали та посилання) будуть розміщені 

на «YouTube каналі» УДЦНПВКТУМ та у профілі УДЦНПВКТУМ в 
порядку отримання відеоматеріалів.

Найкращі роботи будуть нагороджені грамотами УДЦНПВКТУМ. За 
рішенням організаторів колективи та окремі вихованці можуть бути 
відзначені додатково.

7. Фінансування
Розробка та підготовка матеріалів Флешмобу здійснюється за рахунок 

учасників, організацій (установ), що відправляють зазначені матеріали, 
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
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Нагородження переможців здійснюється за рахунок коштів 
УДЦНПВКТУМ та інших джерел фінансування не заборонених чинним 
законодавством.

Директор Українського державного 
центру національно-патріотичного • 
виховання, краєзнавства і туризму 
учнівської молоді

Неділько С. В.


