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Вступ

Оголошення карантину у зв'язку з пандемією гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 призвело до зупинки багатьох 
сфер діяльності та спонукало шукати нові формати роботи, в тому 
числі й на сфері культури.

Упродовж останніх років з'явилась тенденція до створення 
різноманітних майданчиків, що пропонують розмаїту діяльність у 
форматі онлайн. Закриття закладів на карантин призвело до 
активного розвитку цієї тенденції та додатково стимулювало 
створення онлайн-заходів, проведення онлайн-конкурсів, 
фестивалів, марафонів тощо. Ці форми роботи можуть бути 
актуальними навіть після закінчення карантину як додаткова 
можливість для реалізації творчого потенціалу. Враховуючи 
популярність нових відео-сервісів серед дітей та молоді, створення 
культурно-мистецьких продуктів у онлайн-форматі цілком 
відповідає світовим трендам та дозволяє забезпечити доступ до 
споживання й створення культурних продуктів для всіх бажаючих, 
незалежно від місця їх проживання. Так, чимало культурних 
інституцій Сумщини запровадили альтернативні засоби 
відвідування. На своїх сторінках у соціальних мережах вони 
представили інтерактивні екскурсії, мандрівки, виставки, зустрічі, 
лекції, концерти, літературні читання, фестивалі, конкурси, 
челенджі тощо.



ПАМ'ЯТЬ ЗБЕРІГАЄ ІСТОРІЮ

Проєкт «Ми пам'ятаємо»
створено до Дня пам'яті та примирення, 

Дня перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні

Комунальний заклад 
«Дубов'язівський центр

культури і дозвілля»

Дубов'язівська селищна 
об'єднана територіальна громада

Чисельність  населення громади: 6387 осіб, 
в т.ч. сільське населення: 3870 осіб
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Мета реалізації практики 
Показати у сучасних світлинах стиль життя, побут українського народу у 

воєнні року, вшановуючи їх подвиг та вагомий внесок у перемогу. 

Охопленість
Працівники закладів культури та учасники аматорських колективів 

громади. До проєкту також приєднались учасники з Недригайлівського 
району, міст Суми, Дніпро та міста Краків (Польща).

Про проєкт
Для участі необхідно було підготували світлини у стилі ретро. Головне 

завдання учасників – підібрати не лише стиль одягу, взуття, зачіски 40-х років, а 
ще й  передати внутрішній світ, характер людей того часу. 

Напередодні Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні тематичні фото було представлено широкому загалу на 
фейсбук сторінці Дубов'язівської об'єднаної територіальної громади. 
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Пам'ять робить людей
сильнішими і є запорукою того,
що в майбутньому
подібне не повинно повториться.
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Пам'ять поколінь є 
запорукою 
завтрашнього дня. 
Хто не цінує 
минулого, той не 
думає про майбутнє.

7



8



9



Дубов'язівська селищна 
об'єднана територіальна громада

Чисельність  населення громади: 6387 осіб, 
в т.ч. сільське населення: 3870 осіб

АКЦІЯ

«Заплету віночок
на щастя, на долю»

Захід до свята Івана КупалаЗахід до свята Івана Купала

Комунальний заклад 
«Дубов'язівський центр

культури і дозвілля»
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Мета реалізації практики 
Продемонструвати красу та сучасну інтерпритацію українських традицій.

Охопленість
Молодь, підлітки, діти.

Про проєкт
Ідея проєкту побудована на вшануванні атрибуту свята Івана Купала – 

купальського вінка, як невід’ємного елемента цього народного свята, 
представлення його широкому загалу.  

Молоді, небайдужої до народних традицій, було запропоновано 
виготовити власноруч купальські вінки, зробити світлину та відправити фото 
організатору. 

Дівчата плели вінки з волошок (символ простоти і ніжності) та любистку 
(символ відданості), з польового маку (символ пам’яті, надії), з ромашки 
(символ ніжності, доброти, юності) та вусиків хмелю (символ гнучкості і 
розуму) тощо.
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Творча команда 
працівників культури 

Дубов'язівської 
об'єднаної 

територіальної 
громади напередодні 

свята Купала 
розмістила надіслані 

фото на фейсбук 
сторінці своєї ОТГ 

#заплету_віночок_н
а_щастя_на_долю. 
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Цікаво було 
спостерігати, як, 

одягнувши власноруч 
сплетений вінок,... 

панянки 
перетворювалися на 

персонажів, скажімо, 
відомої драми-феєрії 

Лесі Українки
«Лісова пісня». 13



СУНИЧНЕ СВЯТО НА  
КОНОТОПЩИНІ 

в онлайн-режимі
Відділ культури

Конотопської районної
державної адміністрації

Конотопський район

Чисельність  населення: 28 974 осіб 
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Мета реалізації практики 
У період карантину зберегти відомий фестивальний бренд «Віншуємо 

суницю – першу ягоду-царицю», не втратити масштабів заходу шляхом 
урізноманітнення його «онлайн локаціями». 

Охопленість
Люди різного віку, статі та соціального статусу. Наймолодший учасник – 

одинадцять місяців.

Про проєкт
Цьогоріч у зв'язку з епідемічною ситуацією у країні традиційні полуничні 

локації змінили формат і стали доступні в онлайн режимі. 
Щоб не втрачати зацікавленість людей у заході, адже кожен мешканець 

Конотопщини, хоч раз відвідавши свято, з нетерпінням чекав його, захід було 
вирішено провести в три етапи:

- конкурс на найбільшу полуницю;
- конкурс «А мій рецепт – найкращий!»;
- фотоконкурс на кращий полуничний костюм.
Шляхом Інтернет-голосування визначався переможець кожного з       

етапів проєкту.
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Реалізація практики

Конкурс
на найбільшу

полуницю

Найзавзятішим господарям та 
господиням з вирощування 
полуниці було запропоновано 
взяти участь у онлайн-конкурсі. 
Для участі необхідно було 
сфотографувати найбільшу 
вирощену полуницю на вагах або 
поруч з лінійкою та надіслати 
світлину на електронну адресу 
організатора.

Фото полуниць-конкурсанток 
було розміщено на фейсбук 
сторінці відділу культури 
Конотопської районної державної 
адміністрації та долучено до 
Інтернет-голосування.

Переможець – світлина з 
найбільшою кількістю лайків.
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Хіт-парад найбільшої полуниці 



«А мій рецепт – 
найкращий»

Найкреативнішим господиням 
Конотопщини було запропоновано 
взяти участь у онлайн-конкурсі 
рецептів «А мій рецепт – найкращий!» 
представивши широкому загалу свій 
рецепт страв з полуницею. 

Для участі  необхідно було 
написати рецепт та сфотографувати 
готову страву, надіславши світлину на 
електронну адресу організатора.

 Рецепт з фото було розміщено 
на фейсбук сторінці відділу культури 
Конотопської районної державної 
адміністрації та долучено до Інтернет-
голосування.
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Полуничний чизкейк
Рецепт від Руденко Валентини 

із села Кошари
Інгредієнти:
- пісочне печиво – 200 г;
- сметана – 250 мл;
- сир домашній – 300 г;
- вершкове масло – 100 г;
- цукор – 150 г;
- желатин – 20 г;
- вода – 100 мл (для желатину);
- ванільний цукор – 0,5 чайної ложки;
- фруктове желе – 1 пачка.
Приготування.

П е ч и в о  п о д р і б н и т и .  Д о д а т и 
розтоплене масло, перемішати, викласти 
масу у форму для випікання, поставити в 
холодильник на 30 хвилин.

Залити желатин холодною водою на 15 
хвилин, потім підігріти до повного 
розчинення. Сметану збити з цукром і 
ванільним цукром, додати перетертий через 
сито домашній сир, перемішати, додати 
желатин і все збити.

Зверху печиво залити сирною масою і 
поставити в холодильник до повного 
застигання. На застиглу сирну масу викласти 
порізану полуницю і залити фруктовим 
желе, поставити в холодильник на ніч. 

Вареники з полуницею
Рецепт від Сахно Світлани

із села Сарнавщина
Інгредієнти:
1) для тіста:
- кефір – 500 мл;
- сода – 0,5 чайна ложка;
- яйця – 1;
- свіжі дріжджі – 15 г;
- цукор – 2 ст. ложка;
- дрібка солі.
2) для начинки:
- полуниці – 0,5 кг; цукор (за бажанням).
Приготування.
Із вказаних інгредієнтів замісити тісто і 
дати йому підійти 15 хвилин. Формувати 
вареники і варити їх на парі 6-8 хвилин. 
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Для участі у фотоконкурсі 
необхідно було підготувати цікавий, 
стильний полуничний костюм,  
зробити гарне фото та надіслати його 
на електронну адресу організатора.

Переможець – світлина з 
найбільшою кількістю лайків.

Фотоконкурс
на кращий 

полуничний костюм
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Переможці кожного з 
етапів конкурсу 
отримали грошові 
винагороди 1 місце – 500 грн.,

2 місце – 300 грн.,
3 місце – 200 грн.



ФОТОКОНКУРС 

«НАМИСТО ПОСМІШОК»
Онлайн-фотоконкурс проведено

 з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Роменський міський
будинок культури

місто РОМНИ

Чисельність  населення: 1668 осіб 
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Мета реалізації практики 
Створити справжній феєрверк дитячої посмішки. Отримати море 

позитивних, яскравих емоцій, хороший настрій і радість від дитячих фото.

Охопленість
У фотоконкурсі взяли участь діти міста Ромни від 3 до 10 років. Загалом – 

81 учасник.

Про проєкт
Для участі необхідно було надіслати до 30 травня якісне фото (надавалась 

перевага портретам) на електронну пошту організаторів. Всі світлини були 
розміщені на фейсбук сторінці. Фотографія, яка набирала найбільше симпатій 
(лайків), отримала перемогу у фотоконкурсі. 
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Це був 
справжній 

феєрверк 
дитячої 

посмішки.

Всі роботи 
виявилися 
різноплановими, 
яскравими, 
несподіваними.
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Подарунок для 
переможця –

портрет аквареллю на 
основі конкурсної 

фотографії
від художниці

Лариси Терещенко.
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ТВОРЧИЙ ІНТЕРНЕТ-МАРАФОН

«КРЕАТИВИМО МИ»
Марафон проведено до Дня молоді

Роменський міський
будинок культури

місто РОМНИ

Чисельність  населення: 1668 осіб 
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Мета реалізації практики 
Зібрати творчу креативну молодь міста, надавши їм можливість виразити 

себе публічно та розкрити свої креативні здібності при виконанні 
нестандартних завдань.

Охопленість
Активна молодь міста.

Про проєкт
У марафоні брали участь команди з 3-4 осіб віком від 14 до 25 років.
Для участі необхідно було подати заявку за встановленою формою на 

електронну адресу організатора. У марафоні взяли участь ... команд.
З 17 до 26 червня на фейсбук сторінці Роменського міського будинку 

культури було викладено 10 завдань (по одному в день), які потрібно було 
виконувати.  

Кінцевий термін прийому завдань – 27 червня. 
Роботи учасників оцінювало сучасне, креативне, незаангажоване журі. 
За підрахунками загального балу була визначена команда-переможець.
Всі надіслані результати виконання завдань були розміщені на фейсбук 

сторінці Роменського міського будинку культури. 
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Команда 
переможець 

– «Гламурні 
акули»

Дівчата отримали сертифікат на придбання призу
у сумі 1000 гривень від організаторів конкурсу!

За старанність, спонсор 
марафону «NiceShot 
Production» подарував їм 
вуличну фото сесію!

33



Тростянецький район 

Чисельність  населення громади: 35 067 осіб 

Комунальний заклад
«Тростянецький районний

будинок культури»
Тростянецької районної ради

Сумської області

ОНЛАЙН ПРОЄКТ 

«Тростянецька родина»
Приурочено до Міжнародного дня сім'ї 

та  українського Дня родини
Комунальний заклад

«Тростянецький районний
будинок культури»

Тростянецької районної ради
Сумської області
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Мета реалізації практики 
Презентувати багатодітні сім'ї, сім'ї усиновителів та опікунів, видатні, 

творчі, креативні родини, якими пишається Тростянецький край.

Охопленість
Сім'ї району та міста.
У проєкті прийняли участь сім’ї Карун, Олійник, Зозуля, Раєвські, 

Шинкаренко, Скороход-Яременко, Федоркіни, Воробей, Зубові, Тобули.
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Про проєкт
Учасники заходу надсилали на електронну адресу Тростянецького 

районного будинку культури фото родини та невеличку розповідь про неї. 
Організатори знайомили підписників та гостей фейсбук сторінки 

Тростянецького районного будинку культури з учасниками проєкту, 
розміщуючи цікаві фото та інформацію про них.

Проєкт тривав з 15 травня по 8 липня.
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Тростянецький район 

Чисельність населення громади: 35 067 осіб 

Комунальний заклад
«Тростянецький районний

будинок культури»
Тростянецької районної ради

Сумської області

ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

«Пісенне літо»
Фестиваль-конкурс є традиційним у 

Тростянецькому районі, 
цьогоріч він Х-й, ювілейний

Комунальний заклад
«Тростянецький районний

будинок культури»
Тростянецької районної ради

Сумської області
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Мета реалізації практики 
Підвищення ролі української сучасної естрадної пісні, виявлення та 

підтримка обдарованої молоді, подальший розвиток вокального жанру.

Охопленість
Солісти-вокалісти, дуети, тріо від 14 до 35 років.

Про проєкт
Для участі у фестивалі-конкурсі необхідно було до 22 червня на 

електронну адресу Тростянецького районного будинку культури подати якісні 
відеозаписи виступу (два твори українською мовою).  

Вокальні здібності учасників оцінювало компетентне журі. 
Заключним акордом фестивалю-конкурсу став святковий онлайн-концерт 

лауреатів  фестивалю-конкурсу «Пісенне літо 2020», розміщений на сторінці 
фейсбук Тростянецького районного будинку культури, який могли 
переглянути всі прихильники української сучасної пісні.

Загальна кількість учасників цьогорічного онлайн фестивалю-конкурсу – 
25 виконавців з різних регіонів Тростянецького та Сумського районів.

Переможці та лауреати фестивалю-конкурсу 
нагороджені дипломами та пам'ятними медалями.
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РАЙОННИЙ ФЕСТИВАЛЬ-
КОНКУРС ВИШИВКИ

«Вишивані мелодії Полісся»
Традиційно захід проходить 28 червня в рамках 

урочистостей, присвячених річниці Конституції України, 
розпочавши свою історію 2012 року

Ямпільський районний
центр культури та дозвілля 
Ямпільської районної ради

Сумської області

Ямпільський  район 

Чисельність населення громади: 23 816 осіб

Ямпільський районний
центр культури та дозвілля 
Ямпільської районної ради

Сумської області
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Мета реалізації практики 
Вшанування та збереження народних традицій, залучення молоді до 

надбань культурної спадщини краю.

Охопленість
Об'єднав людей різного віку, статі та соціального статусу, залюблених у  

мистецтво вишивки.

Про проєкт
Учасники у визначений термін  готували відеоролики, які містили показ 

виставкових експозицій місцевої вишивки та зустрічі з майстринями, які можна 
переглянути за посиланням  #ДистанційнийФестивальВишивки.

Журі, вивчивши відеоматеріали учасників, визначило переможців у 
номінаціях та підбило підсумки заходу. 

У конкурсі прийняли участь 22 територіальні громади Ямпільського 
району. Поза конкурсом були представлені писанки (місто Львів), ляльки-
мотанки (село Білиця Ямпільського району) та  етноприкраси (місто Шостка).
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Ямпільський  район 
Чисельність населення громади: 23 816 осіб

Ямпільський районний центр
культури та дозвілля 

Ямпільської районної ради
Сумської області

ВІДКРИТИЙ РАЙОННИЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС АКТОРСЬКОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ

«Дивосвіт»
Ямпільський районний центр

культури та дозвілля 
Ямпільської районної ради

Сумської області
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Мета реалізації практики 
Не втратити масштаби фестивалю-конкурсу, надалі розвивати аматорське 

театральне мистецтво, дати можливість новим, талановитим особистостям 
заявити про свій талант. 

Охопленість
Аматорські театральні колективи, актори-аматори від 6 років і старші.

Про проєкт
Конкурсна програма проводилась у двох номінаціях: «Актор-аматор» та 

«Аматорський театральний колектив» за віковими категоріями від 6 до 17 років 
(шкільний вік) та від 17 років і старші. Загальна кількість – 54 театральні 
колективи та окремі виконавці Сумщини.

Учасники до 12 червня повинні були надіслати на електронну адресу 
Ямпільського районного центру культури та дозвілля заявки (за встановленою 
формою) та якісні відео виступи. 

Журі, вивчивши відеоматеріали учасників, визначило переможців. 
26 червня були підбиті підсумки дистанційного відкритого районного 
фестивалю-конкурсу акторської майстерності «Дивосвіт». Переможці конкурсу 
нагороджені грамотами та пам'ятними відзнаками, а всі учасники – дипломами 
за участь.

Шанувальники театрального мистецтва могли переглянути відеороботи 
конкурсантів на фейсбук сторінці Ямпільського районного центру культури 
та дозвілля.
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Яскраві постановки
за класичними і авторськими
творами, театральні
експерименти, яскраві емоції,
позитивні відгуки – все це про районний
відкритий фестиваль-конкурс акторської
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Буринський район

Чисельність населення громади: 25 042 осіб 

Комунальний заклад
Буринської районної ради 

«Буринський районний
будинок культури»

РАЙОННИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РОДИННОЇ ТВОРЧОСТІ

«Родинний чаросвіт»
Проходить вчетверте

Комунальний заклад
Буринської районної ради 

«Буринський районний
будинок культури»
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Мета реалізації практики 
Презентувати талановиті, творчі, креативні родини, якими пишається 

Буринська земля.

Охопленість
Талановиті родини району.

Про проєкт
Учасникам було запропоновано зняти відеовиступ своєї родини та 

надіслати на електронну пошту організатору. 
Опрацювавши зібране відео, підготоване творчими родинами, 

працівники культури Буринського районного будинку культури підготували 
онлайн-концерт та опублікували його на фейсбук сторінці Буринського 
районного будинку культури.

У фестивалі взяли участь талановиті родини сел: Черепівка, Дяківка, 
Хустянка, Слобода, Михайлівка, Чернеча  Слобода, Біжівка. Не залишилась 
осторонь і Буринь.

Загалом у заході взяли участь 11 талановитих родин району, адже у 
талановитих родин є особливі чари, навіть в інтернет-режимі вони вміють 
дарувати оточуючим оптимістичний запал, творчий азарт, ліричний настрій та 
мистецьке задоволення. 
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Кролевецький район

Чсельність населення громади: 38 358 осіб 

Комунальний заклад 
«Районний будинок культури»

Кролевецької районної ради

СУПЕР-ЧЕЛЕНДЖ

«Кролевецька родина»
Приурочено до Міжнародного дня сім'ї 

Комунальний заклад 
«Районний будинок культури»

Кролевецької районної ради
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Мета реалізації практики 
Створити атмосферу родинного затишку, представивши численні 

світлини щасливих сімей Кролевеччини.

Охопленість
Родини району.

Про проєкт
Організатори челенджу закликали кожну родину поділитись частиною 

сімейного вогнища через родинну світлину, зробивши цікаві фотознімки. 
Для цього необхідно було лише скопіювати текст з хештегом  

#Кролевецька_родина, вставити на свою сторінку і помістити світлину вашої 
родини, потім обрати декілька друзів і запропонувати зробили їм те саме.
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ОNLINE-КОНКУРС КРАСИ

«Кролевецька краса»
Комунальний заклад 

«Районний будинок культури»
Кролевецької районної ради

Кролевецький район

Чсельність населення громади: 38 358 осіб 
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Мета реалізації практики 
Зберегти відомий фестивальний бренд не втратити масштабів заходу,  

відповідно до карантинних обмежень.
Можливість заявити про себе не виходячи з дому.

Охопленість
Панянки від 18 років і старше.

Про проєкт
Учасницям було запропоновано з 25 березня по 25 квітня заповнити 

електронну анкету, додавши до заявки фото, і надіслати організаторам заходу.  
Красуні змагались у трьох вікових категоріях: від18 до 35 років; від 36 до 50 

років; від 51 і старші.
Відкрите голосування проводилось на фейсбук сторінці «Кролевеччина 

культурна» з 25 квітня по 5 травня. Учасниця з найбільшою кількістю лайків під 
світлиною стала переможницею. 

По завершенні конкурсу на красунь очікували цікаві призи.
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Хотінська селищна об'єднана 
територіальна громада

Чисельність населення громади: 5526 осіб, 
міське населення: 2416 осіб,
сільське населення: 3110 осіб

Відділ культури, молоді,
спорту та туризму 

Хотінської селищної ради

ФОТОКОНКУРС

«Громада щасливих дітей»
Фотоконкурс проведено

 з нагоди Міжнародного дня захисту дітей

Відділ культури, молоді,
спорту та туризму 

Хотінської селищної ради 
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Мета реалізації практики 
Отримати море позитивних яскравих емоцій і радості від світлин зі 

щасливими дитячими обличчями. 

Охопленість
Виключно жителі Хотінської громади від народження до 14 років.

Про проєкт
Для участі необхідно було надіслати до 30 травня якісне фото, що 

відзначається оригінальністю, несподіваним ракурсом та креативністю 
радісного моменту із життя дитини (вказати ім'я і вік дитини) на електронну 
пошту відділу культури, молоді та спорту Хотінської ОТГ. 

1 червня всі світлини були розміщені на фейсбук сторінці відділу культури, 
молоді та спорту Хотінської ОТГ.  

Фото одного учасника обирав селищний голова, інші два учасники, які 
отримали максимальну кількість лайків, ставали переможцями.
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Глухівський  район

Чисельність населення громади: 23 087 осіб 

Комунальний заклад 
«Районний будинок культури» 

Глухівської районної ради

РАЙОННИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ЗОРІ НАД КЛЕВЕННЮ»
Присвячений річниці незалежності України

Комунальний заклад
«Районний будинок культури» 

Глухівської районної ради 

66



Мета реалізації практики 
Не втратити значимості фестивалю, зберегти напрацьовану роками 

традицію, дати можливість новим колективам чи талановитим особистостям 
публічно заявити про себе.

Охопленість
Аматори народної творчості району. 

Про проєкт
Фестиваль розпочав свою творчу ходу попри карантинні обмеження.
Упродовж липня кращі творчі колективи, окремі аматори художнім 

словом, піснями, танцями, витворами декоративно-ужиткового мистецтва 
освідчувалися в любові Україні та її народові, відзнявши відео свого виступу й 
відправивши організатору.

Шанувальники аматорського мистецтва Глухівського району могли 
потішитися виступами своїх улюбленців, зайшовши на сторінку фейсбук 
«Районний будинок культури Глухів». 
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Шанувальники аматорського мистецтва Глухівського району могли 
насолодитись виступами своїх улюбленців зайшовши на сторінку фейсбук 
«Районний будинок культури Глухів». 

У Фестивалі взяли участь аматори сцени 18 сільських та 1 селищної ради, з 
20 закладів культури району: Есманьського МБК, Полошківського, 
Пустогородського, Баницького, Перемозького, Вільно-Слобідського, 
Уздицького, Некрасівського, Дунаєцького, Кучерівського, Студеноцького, 
Уланівського, Бачівського, Суходільського, Білокопитівського сільських 
будинків культури, Привільського, Семенівського, Яструбщанського, 
Чернівського сільських клубів та Фотовизького об'єкту дозвіллєвої роботи.

Загальна кількість - 230 учасників: 17 вокальних ансамблів, 17 дуетів, 7 тріо, 
1 квартет, 5 гумористів, 6 танцювальних колективів, 56 солістів, 3 драматичних 
колективи. 

Організаційним комітетом визначено кращі колективи й окремих 
виконавців, що подані будуть брати участь у концертних програмах району та 
області.
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Глухівський  район

Чисельність населення громади: 23 087 осіб 

Комунальний заклад 
«Районний будинок культури» 

Глухівської районної ради

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ

«Відкрий для себе Глухівщину»
Комунальний заклад

«Районний будинок культури» 
Глухівської районної ради
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Мета реалізації практики 
Відкрити рідний край по-новому, адже Глухівщина багата на перлини й 

цікавих людей, про яких має знати кожен земляк і не тільки.

Охопленість
Талановиті творчі жителі Глухівського краю. 

Про проєкт
Проєкт розпочали знімати ще минулого року з ініціативи відділу культури 

та його начальника Ольги Горбачової. Після переформування відділу 
розпочату роботу продовжив Глухівський районний будинок культури. 
Поштовхом стало оголошення карантину, оскільки вільного часу було 
вдосталь, тому вирішили почати монтувати фільм, що складається з 10 частин, 
присвячених певній тематиці, наприклад: «Край святинь і пам'яток 
архітектури», «Наш край – талантами багатий», «Край героїчної історії» (дві 
частини), «Край, де гомонять століття»,  «Глухівщина – край мальовничий», 
«Глухівщина – край крейдяних гір», «Глухівщина – край відомих людей», «Край 
цілющих джерел», «Край майстрів».

Переглянути відео прєкту можна на сторінці фейсбук «Районний будинок 
культури Глухів».
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ГЛУХІВЩИНА
НАШ КРАЙ -

ТАЛАНТИМИ БАГАТИЙ76



Лебединський район 

Чисельність населення громади: 19 758 осіб

Лебединський районний 
будинок культури 

РАЙОННИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ТВОРЧО-ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 

«На крилах молодості»
Лебединський районний

будинок культури 
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Мета реалізації практики 
Популяризація народної та української естрадної пісні, сучасної й 

народної хореографії, художнього читання, виявлення і підтримка 
обдарованої молоді.

Охопленість
Талановита молодь району від 14 до 35 років. 

Про проєкт
Проєкт тривав з 9 по 19 червня.
Для участі у фестивалі-конкурсі необхідно було на електронну пошту 

організатора надіслати анкету-заявку визначеного зразка та відео власного 
виступу.

Учасники продемонструвати високий рівень виконавської майстерності, 
креативний підхід до вибору свого твору та сценічного образу у номінаціях: 
вокал (малі форми, соло, дуети, тріо, квартети); хореографія; художнє читання. 

Рівень підготовки учасників оцінювало компетентне журі. Переможцем 
дистанційного фестивалю-конкурсу вважався учасник чи колектив, який 
набрав найбільшу кількість балів.

У заході взяли участь аматори з 17 сільських закладів культури району. 
Кращі відео-виступи учасників можна переглянути на фейсбук сторінці 
Лебединського районного будинку культури з 19 червня. 

По завершенню районного фестивалю-конкурсу всі учасники отримали 
дипломи за участь, переможці – цінні подарунки.
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Шосткинський район  

Чисельність населення громади: 20 623 осіб 

Відділ культури, молоді та спорту
Шосткинської районної

державної   адміністрації 

ОНЛАЙН ПРОЄКТ

«Відкрий молоду Україну»
Проєкт  втілено до Дня молоді

Відділ культури, молоді та спорту
Шосткинської районної

державної   адміністрації  
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Мета реалізації практики 
Зібрати творчу креативну молодь району, залюблену у подорожі та 

невичерпне бажання пошуку прекрасного.

Охопленість
Активна молодь міста від 18 років і старші. 

Про проєкт
Учасники заходу надсилали на електронну адресу організатора фото 

мандрівок та подорожей. Це були міські чи сільські пейзажі, подорож цілою 
родиною чи вдвох, пори року. Головне: на світлинах відобризили власний, 
(можливо вами відкритий), неперевершений куточок рідної країни! 

Чиє фото набрало найбільшу кількість лайків, стало переможцем, а 
учасник отримував подарунок!

Підрахунок лайків проходив 1 липня.
Шанувальники могли переглянути відео роботи конкурсантів на фейсбук 

сторінці відділу культури, молоді та спорту Шосткинської районної державної 
адміністрації.
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Шосткинський район  

Чисельність населення громади: 20 623 осіб 

Відділ культури, молоді та спорту
Шосткинської районної

державної   адміністрації 

ОНЛАЙН ПРОЄКТ

«Здорова дитина – щаслива родина.
Щаслива родина – здорова Україна»

Проєкт втілено до Міжнародного дня захисту дітей

Відділ культури, молоді та спорту
Шосткинської районної

державної   адміністрації  
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Мета реалізації практики 
Презентувати родини, для яких спорт став не просто стилем життя, а 

родинною традицією.

Охопленість
Спортивні родини району.

Про проєкт
У режимі онлайн учасникам було запропоновано розмістити спортивні 

світлини родини на інформаційному порталі відділу культури, молоді та 
спорту Шосткиннської райдержадміністрації. 

Серед 15 родин, за котрі голосували шосткинці, обрано трійку лідерів.
Переможців визначали 1 червня за кількістю набраних лайків.
Всі учасники були відзначені цінними подарунками.
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Вступ

Пам’ять зберігає історію. Проєкт «Ми пам'ятаємо», створено до Дня 
пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні
    
Акція «Заплету віночок на щастя, на долю», захід до свята Івана Купала 

Суничне свято на Конотопщині в онлайн-режимі

Фотоконкурс «Намисто посмішок», проведено з нагоди Міжнародного 
дня захисту дітей у режимі онлайн

Творчий інтернет-марафон «Креативимо МИ», проведено до Дня 
молоді

Олнлайн проєкт «Тростянецька родина», приурочено до Міжнародного 
дня сім'ї та  українського Дня родини

Онлайн фестиваль-конкурс «Пісенне літо». Захід є радиційним у 
Тростянецькому районі, цьогоріч він Х-й, ювілейний

Районний фестиваль-конкурс вишивки «Вишивані мелодії Полісся». 
Традиційно захід проходить 28 червня в рамках  урочистостей, 
присвячених річниці Конституції України,  розпочавши свою історію 
2012 року 

Відкритий районний фестиваль-конкурс акторської майстерності 
«Дивосвіт»

Районний фестиваль родинної творчості «Родинний чаросвіт». 
Проходить вчетверте

Супер-челендж «Кролевецька родина», приурочено до Міжнародного 
дня сім'ї

Оnline-конкурс краси «Кролевецька краса»

Фотоконкурс «Громада щасливих дітей», проведено з нагоди 
Міжнародного дня захисту дітей

Районний фестиваль «Зорі над Клевенню», присвячений річниці 
незалежності України

Культурно-просвітницький проєкт «Відкрий для себе Глухівщину»

Районний фестиваль-кокурс творчо-обдарованої молоді «На крилах 
молодості»

Онлайн проєкт «Відкрий молоду Україну», втілено до Дня молоді

Онлайн проєкт «Здорова дитина – щаслива родина. Щаслива родина – 
здорова Україна», втілено до Міжнародного дня захисту дітей
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