
Додаток 1 

до наказу департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації  

від 15 квітня 2021р. № 120 - од                                                           

 

 

УМОВИ 

проведення обласних заходів з відзначення Дня Європи в Україні 

 у Кіровоградській області у 2021 році 

 15 квітня -14 травня 2021 року 

 

Загальні положення 

Обласні заходи з відзначення Дня Європи в Україні у Кіровоградській 

області у 2021 році (далі – Заходи) проводяться з 15 квітня по 14 травня 

2021 року  департаментом освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, Центральноукраїнським державним будинком художньої та те-

хнічної творчості, Центральноукраїнським державним педагогічним універ-

ситетом ім.В.Винниченка за підтримки Представництва ЄС в Україні. 

 

Мета Заходів 

Метою проведення Заходів є формування розуміння важливості євроін-

теграційних процесів, європейських демократичних цінностей України,  фо-

рмування громадянської свідомості молоді, спонукати молодь до залученості 

у демократичних процесах в громадах, розуміння важливості рівності та то-

лерантності. 

 

Завдання Заходів 
- формування навичок участі молоді у демократичних процесах; 

- поглиблення  знань стосовно євроінтеграційних процесів України; 

- мотивація молоді до створення власних ініціатив; 

- популяризація громадянської освіти на Кіровоградщині. 

 

Організатори Заходу 

Загальну організацію здійснює департамент освіти і науки Кіровоград-

ської обласної держаної адміністрації.  

Безпосереднє проведення покладається на Центральноукраїнський 

державний будинок художньої та технічної творчості (далі – ЦД БХТТ),  

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

В.Винниченка. 

Партнери: Представництво ЄС в Україні, Рада євроклубів Кіровоград-

щини, ГО «Молодіжний центр Кіровоградської області», «Центр розвитку 

національних культур «Єдина родина». 

 

 

 



Учасники заходів 

Учнівська та студентська молодь закладів професійної (професійно-

технічної), фахової перед вищої, вищої та  позашкільних закладів освіти, об-

ласна рада молодіжного самоврядування, євро клуби та молодіжні клуби, мо-

лодіжні центри та молодіжні організації.  

 

Умови конкурсної програми «Кіровоградщина європейська» 

Програма 1.  

Конкурс відеороликів та проєктів  

на тему «Європейський розвиток моєї громади». 
Конкурс проводиться до Дня Європи в Україні, під час якого учасники 

матимуть можливість представити здобутки своїх громад та кращі практики 

у вигляді відеороликів та презентації проєктів. 

 Учасники конкурсу надсилають анкету – заявку та конкурсні роботи у 

форматі: 

-  посилання на відеоролики у файлообмінні системи 

(Dropbox, Google Drive, Fex.net та ін) на адресу ЦД БХТТ 

(kirovograd_dbxtt@ukr.net) до 26 квітня 2021 року. 

- презентація проєктів у форматs Power Point/ Canva/ PDF на адресу ЦД 

БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net) до 6 травня 2021 року. 

 

Анкета-заявка на участь 

у конкурсі «Кіровоградщина європейська» 
Назва закладу освіти 

Назва конкурсного віде-

оролику  

 

Назва проєкту  

Посилання на відеоролик  

ПІП авторів, учасни-

ків,група (клас) 

 

ПІП керівника проекту, 

контактні дані 

 

 

____________                _____________                     _____________ 
                 Посада                                      підпис                                           П.І.П. 

 

Вимоги до конкурсних відео робіт 

Основний стиль відеоролику - РЕПОРТАЖ.  

Тривалість відео ролика: оптимальна – 1-2 хв. 

Роздільна здатність: Full HD або 4К 

Частота кадрів: 25 кадрів на сек.   

Орієнтація камери:  Пейзажна (горизонтальна). 

Співвідношення сторін:  вихідне співвідношення сторін.   

Форма: відео форматі (WMV, AVI, MOV, MPG, FLV) 

Зйомка відео проводиться відеокамерою, дзеркальною фотокамерою або те-

лефоном Iphone вище 10 версії. 

http://fex.net/
mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net
mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net


Для стабілізації картинки краще використовувати штатив. 

Для запису звуку використовуйте додатковий мікрофон (петличка або руч-

ний)! 

При зйомці та монтажі не використовувати: фільтри та корекцію кольору, 

цифровий зум, музику з авторськими правами. Для таких відео краще вико-

ристовувати спеціально створену музику з поміткою Roaylty free music.  

Для зйомок обирайте гарно освітлене місце або денне світло (без прямого со-

нячного проміння та зйомок навпроти вікна). Розміщуйте об’єкт зйомки збо-

ку або перед вікном, так щоб світло падало спереду або збоку (але непряме 

проміння). Якщо зйомка проходить надворі, краще обрати місце у затінку 

(тінь від дерев або будівель). 

Під час підготовки до відео перегляньте майстер-класи за посиланням: 

Основи відеомонтажу – 1: https://youtu.be/Z2aXEh8vMMQ 

Основи відеомонтажу – 2: https://youtu.be/3x7P86RpTZQ 

 

Вимоги до конкурсних проєктних робіт 

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

1.1. Назва проєкту та виконавці проєкту (кількість та категорія) 

1.2.  Патрнери та спонсори проєкту (якщо є) 

1.3. Цільова аудиторія та громада, на яку поширюється дія проєкту 

1.4. Термін реалізації проєкту 

ІІ.ОПИС ПРОЄКТУ 

2.1. Завдання проєкту 

2.2. Стислий опис проєкту 

ІІІ. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Перелік заходів, які були проведені або планується проводити в межах 

реалізації проєкту (фото, відео додаються) 

ІV. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

4.1. Основні або прогнозовані результати реалізації проекту. 

4.2. Вплив проекту на місцеву громаду. 

4.3. Проблеми або ризики, що виникають під час реалізації проекту. Перс-

пективи розвитку проекту. 

Примітка: До основних документів можуть (в т.ч. у відсканованому ви-

гляді) додаватися фото та відео матеріали, презентаційні матеріали, 

статті із газет, журналів, інші документи і матеріали, які, на думку 

учасника, проілюструють і допоможуть найповніше розкрити зміст про-

екту. 

 

ВАЖЛИВО: Роботи, які надійдуть пізніше встановленого терміну розг-

лядатись не будуть!!! 

Критерії оцінки Конкурсних робіт: 

- розкриття теми проекту; 

- актуальність, креативність; 

- кількість цільової аудиторії залученої до проекту; 

https://youtu.be/Z2aXEh8vMMQ
https://youtu.be/3x7P86RpTZQ


- сталість проекту для розвитку місцевої громади. 

Визначення та нагородження переможців: 

Переможці будуть визначені членами Журі конкурсу, урочисто нагороджені 

дипломами управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміні-

страції та заохочувальними  призами.  

Оголошення переможців відбудеться 14 травня у прямому ефірі під час прове-

дення «Європейської студії» на сторінці Facebook Центральноукраїнського дер-

жавного будинку художньої та технічної творчості. 

 

 Програма 2.  

«Дні кар’єри ЄС» у Кропивницькому 

Подія відбувається до Дня Європи в Україні за участі Представництва 

ЄС в Україні та Euroquiz. 

 

Порядок проведення 

Захід складається з панельної дискусії та тренінгових сесій.  

Дата проведення: 12 травня 2021 року 

Формат проведення: онлайн  у застосунку Zoom з трансляцією на YouTube-

каналі та офлайн. 

Проведення тематичних тренінгів для молоді «Професійний розвиток та 

європейська інтеграція». 
Для участі у панельній дискусії та тренінгових сесіях учасники надси-

лають анкети-заявки до 06 травня 2021 року на електронну адресу ЦД БХТТ 

(kirovograd_dbxtt@ukr.net) за формою: 

 

Анкета-заявка на участь 

у «Дні кар’єри ЄС» 
Назва закладу  

освіти 

ПІП учасників група 

(клас)/посада 

ПІП керівника, 

контактні дані 

    

 

____________                _____________                     _____________ 
                 Посада                                      підпис                                           П.І.П. 

 

 

 

Програма 3.  

Обласний відкритий конкурс  до Дня Європи в Україні 

«Євростудія» 

 
Проведення обласного відкритого конкурсу  до Дня Європи в Україні 

«Євростудія» передбачає проведення тематичного онлайн-конкурсу на сторі-

нці Instagram Центральукраїнського державного будинку художньої та техні-

чної творчості.  

mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net


Умови конкурсної програми 

До участі у конкурсній програмі запрошуються здобувачі освіти закла-

дів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, позаш-

кільної освіти, євроклуби, учнівське та студентське самоврядування, молоді-

жні центри та молодіжні організації.  

Для участі у заході учасники надсилають заявку на пошту ЦД БХТТ 

(kirovograd_dbxtt@ukr.net)  до 23 квітня 2021 року за формою: 

 

Анкета-заявка на участь 

у «Євростудії» 
Назва закладу  

освіти 

ПІП учасників група (клас) ПІП керівника, 

контактні дані 

    

 

____________                _____________                     _____________ 
                 Посада                                      підпис                                           П.І.П. 

 

26 квітня у застосунку Zoom відбудеться розподіл країн Європи між 

заявленими учасниками на платформі Random.  

 

Вимоги до конкурсних робіт: 

Тривалість конкурсних відеороликів до 1 хвилини.  

Всі роботи повинні мати завершений вигляд та розкривати культурні особли-

вості представленої країни.  

Не допускаються до оцінювання роботи, які містять образливий зміст та пла-

гіат.  

Номінації конкурсу:   

- «Euro-kithen» відео приготування національних страв країн Європи; 

- «Euro-dance» відео-елемент національного танцю країн Європи; 

- «Euro-song» відео пісні на мові однієї з європейських країн; 

- «Euro-trip» відео-подорож до однієї з європейських країн. 

 

Голосування буде відбуватися на сторінці Instagram ЦД БХТТ: 

https://www.instagram.com/cdbxtt/    

Підведення підсумків та визначення переможців відбудеться 14 травня 

2021 року.  

Нагородження учасників 

Переможці конкурсу  нагороджуються за номінаціями (І-ІІІ місце) Диплома-

ми департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адмініс-

трації  та відзнаками.  

 

 

 

 

 

mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net
https://www.instagram.com/cdbxtt/


Програма 4.  

 

Європейська вечірка «Євро-паті» 

 

Порядок проведення 

Проведення тематичної євровечірки для молоді та тематичного квесту 

«Цілі сталого розвитку через призму європейських цінностей» відбудеть-

ся 14 травня 2021 року у Центральноукраїнському державному будинку ху-

дожньої та технічної творчості за адресою: м. Кропивницький, вул. Вокза-

льна, 14. 
  

Для участі у заході необхідно надати заявку у  форматі Word або PDF до 

11 травня 2021 року на електронну адресу ЦД БХТТ 

(kirovograd_dbxtt@ukr.net) за формою: 

 

Анкета-заявка на участь 

у «Євро-паті» 
Назва закладу  

освіти 

ПІП учасників група (клас) ПІП керівника, 

контактні дані 

    

 

____________                _____________                     _____________ 
                 Посада                                      підпис                                           П.І.П. 

 

 
 

Фінансування. 

Участь у заходах  безкоштовна.  

Забезпечення організації заходу відбувається відповідно до видатків, пе-

редбачених кошторисом. 

 

 

Контактні особи: 
Методисти ЦД БХТТ  

Хоменко Дар’я Валеріївна – 0662118252; 

Коваленко Світлана Ігорівна- 0953071378. 
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