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ФЕСТИВАЛЬ У МЕЛІТОПОЛІ - це частина Всеукраїнського 
мандрівного фестивалю «З країни в Україну», який відбудеться  
в 18 містах Луганської, Донецької Закарпатської, Запорізької, 
Одеської та Херсонської областей.

Організаторами фестивалю у Мелітополі є локальна команда 
місцевих активістів, яка діє за підтримки  команди київських 
організаторів та має досвід проведення культурних заходів у місті.

Мандрівний фестиваль «З країни в Україну» направлений на 
розвиток української культури у невеликих містечках. Фестиваль 
ставить за мету популяризувати сучасне українське мистецтво, 
музику, фото, винаходи і в той же час, не забуваючи про традиційні 
ремесла, показати весь спектр унікальності України.

Унікальність проекту м. Мелітополя полягає в тому, що фестиваль 
об’єднує  понад 100 національностей, які мешкають у нашому 
місті, та розповідає про їхню мову, культуру й традиції. Наш AFU 
допомагає сформувати розуміння й сприйняття іншої культури, 
іншої мови, навчає ставитися до людини іншої національності з 
повагою. Тому що саме таке ставлення до людей не такої, як у 
тебе, національності, кольору шкіри, мови, культурних цінностей — 
запорука збереження миру й злагоди у суспільстві.

МЕТА:  Привернення уваги мешканців міста до розвитку мов 
етнічних спільнот міста та вивчення їхньої культури, історії, традицій.

ВІЗІЯ: ART FEST UNITED — платформа, яка єднає усі національності 
міста у велике коло друзів та надає можливість познайомитися з 
мовою, культурою, історією та традиціями національних громад, 
які проживають у нашому місті. (Згодом, AFU – це міжнародний 
рух за об’єднання  мешканців міста різних національностей у єдину 
громаду).

Тематичний хештег: #artfestunited 

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:

Преса: «РІА-Мелітополь», «МВ» «Наш город» (Мелітополь),

Телебачення: КП «ТРК-Мелітополь»

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Концепція фестивалю
«З країни в Україну»  
у місті Мелітополь
10 СЕРПНЯ 2019 РОКУ 
м. Мелітополь, майдан Перемоги,  
Палац культури ім. Т.Г. Шевченка.



Напрямки фестивалю 
Денні активності фестивалю ART FEST UNITED

Час роботи: 12:00 - 18:00
м. Мелітополь, майдан Перемоги, Палац культури ім. Т.Г. Шевченка.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ
В дитинстві саме ігри 
допомагали нам зрозу-
міти світ та пізнати 
процеси довкола нас. 
Проте, не кожен з нас 
знає, що інтелектуаль-

ні ігри — це не лише спосіб відволіктися 
від роботи чи навчання, але й чудова 
нагода поєднати елементи розваги та 
навички, здобуті у реальному житті. На 
майданчику за допомогою майстер-кла-
сів, живого спілкування і турнірів з інте-
лектуальних ігор ми познайомимо меш-
канців з гейміфікацією та 
особливостями різних ігор.

МІСТЕЧКО МАЙСТРІВ
Простір, в якому зу-
стрінуться традиції та 
сучасність. Майдан-
чик, який складати-
меться із 10-ти різних 
ремесел, де кожен 
майстер розповість 

свою історію і допоможе розкрити влас-
ний талант і дитині, і дорослому. Суве-
нір, створений власноруч кожен учас-
ник зможе подарувати близькій людині 
чи зберегти як спогад про фестиваль. 

ВІДКРИТА БІБЛІОТЕКА
Майданчик “Відкрита біблі-
отека” — простір, який по-
знайомить вас зі світом 
якісної української літера-
тури, з новинками поетич-
них збірок, новел, романів 

українських авторів. Простір, де кожен 
охочий зможе розповісти та обговорити 
улюблену книгу, поділитися своїми емо-
ціями під час прочитання твору, поспіл-
куватися із однодумцями, відкрити для 
себе та почути творіння талантів свого 
містечка! Плануються майстер-класи, 
автограф-сесії та зустрічі з поетами, 
письменниками, видавцями. Та найго-
ловніше — у відвідувачів цієї локації 
буде змога взяти у волонтера книгу у 
подарунок!

МОЛОДЬ І СПОРТ

Мета майданчика — показа-
ти важливість спортивної 
культури для здорового 
розвитку суспільства та 
продемонструвати 
нагальність необхідність 

організації дозвілля молоді та громад. Для 
цього на локації відбудуться майстер-класи 
з різних видів спорту, автограф-сесії, лекції, 
круглі столи, дискусії, виступи чемпіонів та 
відомих спортсменів. Кожен охочий зможе 
пограти в настільний футбол, баскетбол, 
теніс.Також познайомимо аудиторію з 
новими та екстримальними видами спорту 
за допомогою мотивуючих ютуб-відео .

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Режим і якість харчу-
вання, шкідливі звич-
ки, рівень життя, 
спадковість — далеко 
неповний перелік 
факторів, які вплива-

ють на здоров’я людини. За допомогою 
флешмобів, масових занять з гімнасти-
ки, мобільних стендів вимірювання тис-
ку та інфографіки про ЗСЖ та культуру 
їжі, наш майданчик має на меті привер-
нути увагу громадян до проблем, які 
пов’язані зі здоров’ям та донести ос-
новні принципи здорового життя.

СУЧАСНА УКРАЇНА
Майданчик для всіх інте-
лектуалів, чи тих, хто 
прагне такими бути. 
На вас чекають сучасні 
технології, наукові дослі-
ди, нова цікава інфор-

мація в інтерактивному форматі, яка 
стане у нагоді кожному, а також багато 
запитань та ще більше відповідей. Ко-
жен з учасників зможе стати частиною 
нашого простору, зануритися у події, 
доторкнутися до загадкового світу пі-
знання та відчути, що наука завжди 
навколо нас.



ВЛАДА І ГРОМАДА

Майданчик, який до-
поможе місцянам 
збагнути основи та 
принципи демокра-
тичного суспільства 
та усвідомити свої 
права та обов’язки, 
допоможе з’ясувати, 

як шукати вихід зі складних ситуацій.
У ході дискусій мешканці матимуть  
можливість обговорити з урядовцями 
та зрозуміти структуру, функції і мож-
ливості взаємодії влади з громадою та 
вплив громади в демократичному су-
спільстві. На локації плануються стен-
ди у формі інфоргафіки, а також живе 
спілкування з представниками влади. 

МІСТЕЧКО ГРОМАДСЬКИХ  
ІНІЦІАТИВ

Простір, де місцяни 
зможуть познайоми-
тися з громадськими 
організаціями, що ді-
ють в їхньому місті та 
регіоні, отримати ці-

каву інформацію про проекти та долу-
читися до них, матимуть змогу нефор-
мально поспілкуватися та взяти участь 
у загальних дискусіях. На вас очікують 
ярмарки ГО, презентації від представ-
ників НГО, інформаційні стенди та ви-
ставки історій успіхів людей, котрі «бе-
руть і роблять».

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК 

Місце, де батьки 
разом із дітьми 
зможуть весело та 
інформативно про-
вести час. 
Ігри, майстер-кла-
си, конкурси на 
знання української 

культури, історії та подій сучасності. 
Костюмовані аніматори для малечі під 
сценами допоможуть не тільки розва-
житися, але й навчать командній роботі 
та допоможуть отримати певні нави-
чки. І, звичайно ж, кожна дитина зможе 
отримати подаруночок, взявши участь 
у певній активності!

ФОТОВИСТАВКА
Майданчик скла-
дається із вистав-
ки робіт фотогра-
фів з усієї України, 
лекцій та май-
стер-класів по фо-
тографії. Тематика 

світлин – мальовничі красоти України. 
Мета виставки - показати красу нашої 
країни через природні та архітектурні 
пам’ятки, або інші цікаві місця, що при-
таманні конкретному регіону чи місту, 
де відбуватиметься Фестиваль.

СТУДІЯ ОРИГІНАЛЬНИХ ІГОР
Студія оригіналь-
ніх ігор пропонує 
інноваційний підхід 
для залучення ді-
тей та учнівської 
молоді до активно-
го та здорового 

способу життя – це створення спортив-
них студій рухомих настільних ігор на-
родів світу. Ці ігри відтворюють різні 
форми самовираження і допомагають 
навести мости взаєморозуміння між 
представниками різних культур, викли-
кають інтерес і знайомство з культурою 
інших країн.

КІНОНАПРЯМОК
Міжнародний фес-
тиваль соціальної 
реклами Molodiya 
Festival з новою 
програмою їде на 
Закарпаття.
У шортлисті – 

найкращі ролики за 7 років роботи 
фестивалю. Це короткі відео молодих 
українських режисерів про збережен-
ня довкілля, права і свободи людини, 
етичне ставлення до тварин, гендерну 
рівність та інші актуальні для України і 
світу проблеми. Бонусом глядачі також 
побачать світову соціалку – призерів 
міжнародного фестивалю креатив-
ності Golden Drum, партнерів Molodiya 
Festival.
Довідково: 
Molodiya Festival – це щорічний фести-
валь, ціллю якого є вирішення соцпро-
блем комунікацією.



Програма фестивалю

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ

Майдан Перемоги

12:00–13:00
Гра «Memory» «Музейна»
Захоплююча настільна гра для дітей та 
дорослих, яка розвиває і тренує зорову 
пам’ять та увагу.
13:00–14:00
Шахматний турнір
Стратегічна гра, одна з найпоширеніших 
спортивних ігор сучасності. Вона поєднує 
у собі елементи мистецтва (уяви), науки 
(логічно-точний розрахунок) і спорту.
14:00–16:00
Гра «Життєвий капітал»
Українська авторська розробка. Соціаль-
но-економічний симулятор із управління 
ресурсами. Інтелектуальна гра використо-
вується з навчально-пізнавальною, розви-
ваючою та розважальною метою.
16:00–16:30
Гра «Хрестики-нулики»
Командна гра-головоломка. На асфальті 
крейдою намальована дошка, а замість 
хрестиків і нуликів, використовуємо папір 
двох кольорів. Гравець, який першим 
розмістив три відповідних знаки в горизон-
тальному, вертикальному чи діагональному 
ряду, виграє партію.
16:00–17:00
Гра «Лісові комерсанти»
Командна гра для дітей та підлітків від 6 
років. Під час гри “прокачуються” необ-
хідні для успішного життя навички: усний 
математичний рахунок, читання, мистецтво 
ведення переговорів, уміння комунікувати 
та взаємодіяти у команді.
17:00–18:00
Гра «Ерудит»
Настільна гра, яка користується популяр-
ністю у колі інтелектуалів. У цю гру можуть 
грати від двох осіб. Перемагає той, хто 
отримає найбільшу кількість балів.
17:00–18:00
Інтелектуально-розважальна гра 
«Крокодил»
Популярна гра, розрахована на велику 
веселу компанію. Завдання гри – пояснити 
слово, показуючи його жестами та мімікою. 
Інші гравці повинні правильно вгадати заду-
мане слово або словосполучення.
12:00–14:00
Водна анімація EBRU – У лотки зі спе-
ціально підготовленим водним розчином, 
людина додає спеціальні фарби. Потім, 
за допомогою різних спеціальних засобів, 
створює малюнок. Коли малюнок створено, 
його переносять на папір або тканину. Далі 
професійний психолог надає консультацію 
за згодою учасника.

14:00–15:00
Майстер-клас «Граючись в камінці» – На 
підносах з пластику всі, хто має бажання, 
створюють композиції з камінців. Далі, 
практичні психологи надають можливість 
описати композицію та виявити проблемні 
питання особистісного розвитку та станов-
лення.
15:00–16:00
Інтелектуальні ігри. Розвиваючі вправи. 
Питання з множинним змістом – Всі, хто 
бажає, можуть взяти участь у конкурсах 
з вирішення логічних завдань, інтелекту-
альних вправ, проходження лабіринтів, 
розпізнавання та доповнення малюнків.
12:00–18:00
Спілкування за темою фінансової 
грамотності, накопичень та пенсійної 
реформи. Презентація фінансової 
гри – тренінгу.
12:00–18:00
Онлайн-гра «Моя громада» та досліджен-
ня актуальних освітніх потреб дорослих 
нашого регіону

МІСТЕЧКО МАЙСТРІВ

Майдан Перемоги

12:00–18:00
Лялька-мотанка
Традиційна українська забавка, оберіг. 
Має сотні варіацій і ще більше секретів! 
Завітайте до нашої майстрині і зануртеся 
в магічний світ творення ляльок!
12:00–18:00
Квіткові орнаменти Білокур
Катерина Білокур – це відома на весь світ 
українська художниця, що малювала не 
«завдяки», а «всупереч», і розробила 
неповторну техніку олійного живопису. Її 
роботи прикрашають унікальні квіткові 
композиції. Познайомтеся з творчістю 
Катерини Білокур і спробуйте намалювати 
свою квіточку в неповторному стилі!»
12:00–18:00
Ліплення з глини
Доторкніться до одного з найдавніших 
ремесел! Створіть разом з майстринею 
неповторну глиняну іграшку-свистульку!
12:00–18:00
Воскова свічка
Без свічок у нашому житті не обходиться 
жодне свято. А робити їх можна власноруч, 
до того ж різними способами! З нашою 
майстринею ви зануритеся в медові пахощі 
світу свічникарства, зробите і прикрасите 
власну свічечку!
12:00–18:00
Вишивка – це не так складно, як здається. 
Навчитися вишивати може кожен! Потрібні 
лише час, бажання і хороший учитель! 
Більше дізнатися про рахункові техніки 
вишивки ви зможете, завітавши до нашої 
майстрині.



12:00–18:00
Етно-листівка. Магія традиційних 
символів і орнаментів від етнографині 
Ніни Севастьянової! Ви дізнаєтесь таємні 
значення різних символів і разом створите 
неймовірну листівку в традиційному стилі.
12:00–18:00
Таврійський розпис дерев’яних 
іграшок. Один із забутих і майже 
втрачених видів розпису, характерний для 
південної частини України. Усі бажаючі 
зможуть познайомитися з символікою 
розпису, його елементами та спробувати на 
практиці відтворити елементи розпису.
12:00–18:00
Мальованки. Однією з більш сучасних 
технік є розписування художніми фарбами 
дерев`яних яєць. Розмалюйте і своє разом 
з майстринею з Маріуполя!
12:00–14:00
Створення ляльки-мотанки.
Майстрині пропонують всім, хто бажає, 
створити свою ляльку. З урахуванням 
дотримання технологій та національних 
традицій, створюється лялька. Далі, за 
бажанням учасника, ляльці надається осо-
бистісне значення за допомогою досвідче-
ного професійного психолога.
14:00–16:00
Об’ємна мандала. Під керівництвом 
професійних практичних психологів всі, хто 
має бажання, створюють об’ємну мандалу. 
У банки зі скла додається кольоровий 
пісок. Створюється завершена композиція. 
Далі, за бажанням учасника, практичний 
психолог допомогає розгледіти ті чи інші 
напрямки розвитку особистості учасника.
12:00–18:00
Майстер-клас з пісочної графіки, який 
сприяє розвитку дрібної моторики 
рук, творчих здібностей, соціальної 
адаптації.
12:00–18:00
Майстер клас з виготовлення 
листівок – створення власноруч 
листівки з символікою міста
12:00–18:00
Майстер класи з виготовлення 
квітів з м’якої проволоки, браслетів 
з стрічок, орігамі з кольорового 
паперу.

ВІДКРИТА БІБЛІОТЕКА

Майдан Перемоги

12:00–13:00
Гра «Літературне доміно». Мета 
проведення гри – розвиток мотиваційних 
і пізнавальних навичок та пізнавальної 
активності її учасників, підвищення 
інтересу до читання, зацікавленість до 
пізнання через залучення учасників до 
інтелектуально-ігрової діяльності. Гра 
формує відчуття командної гри та особистої 
відповідальності.

16:00–17:00
Малювання коміксів, створення 
саморобних книжок.
17:00–18:00
Творчий вечір Андрія Кириченка – 
поета, члена Національної спілки 
письменників України.
12:00–18:00
Інформаційний стенд «Палітра культур 
ТДАТУ», експрес виставка «Інтеркультур-
ний Мелітополь, Інтеркультурний ТДАТУ»
12:00–18:00
Книжкові виставки:
«Найкраща країна – Україна». Виставка 
представлена книжковими новинками, 
патріотичної тематики. Для привернення 
уваги до виставки, крім книг в організації 
виставки будуть використані різні інсталя-
ції, ляльки в українському вбранні, декора-
тивні вироби з українським орнаментом.
«Європа на твоїй долоні». На виставці 
буде представлена література про країни 
Європейського Союзу, цікаві статті в періо-
дичних виданнях про столиці та найкрасиві-
ші куточки країн Європи.
12:00–18:00
Бук-кросинг – принеси книгу та 
отримай іншу.
12:00–13:00
Майстер-клас: «Голуб миру». У багатьох 
народів світу голуби вважалися святими 
птахами. У світогляді українців, голуб – 
символ духовності, щирої любові, злагоди, 
ніжності. Фігурки голубів на рушниках 
вважались оберегами. Тому ми пропонуємо 
всім бажаючим зробити своїми руками 
фігурку птаха, на добро та злагоду.
13:00–14:00
Жива бібліотека: Зустрічі з місцевим 
письменником. В ролі живої книги 
виступить Олег Гончаренко – волонтер 
і митець, громадянин, гідний представник 
справжнього українства, засновник та 
перший голова Мелітопольського осередку 
«Просвіти».
13:00–14:00
Створення карти- пазлу «Мандруємо 
Україною». Карта України розрізається по 
областям. Мешканцям буде запропонова-
но зібрати карту України. А також будуть 
запропоновані картинки зі стравами і гер-
бами областей. Потрібно буде правильно 
розставити картинки.
13:00–15:00
Квілт «Дружба це …».Що таке 
дружба? Щоб відповісти на 
це питання, необхідно взяти 
участь у Квілті «Дружба це 
…», організованим Клубом 
«SuperМолодь»
14:00–15:00
Колективна творча робота «Дружба 
народів». Розмальовка по країнах 
Європи.
14:00–16:00
Інтелектуальний квест 



«Бібліоглобус»
15:00–16:00
Майстер-клас: Ліплення птаха 
з скульптурного пластиліну
15:00–16:00
«Time to speak». Не треба стояти осто-
ронь! Клуб «SuperМолодь» запрошує на 
відкрите обговорення проблем інтеркуль-
турності «Time to speak»
16:00–18:00
Вікторина «Шляхи до друзів». Розум-
ниць та розумників клуб «SuperМолодь» 
запрошує взяти участь у вікторині «Шляхи 
до друзів

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Майдан Перемоги

12:00–18:00
Кабінет психолога
Психологія у перекладі з грецької означає 
«наука про людську душу» і вивчає 
діяльність людини з психологічної точки 
зору. Психолог – людина, яка має вищу 
психологічну освіту, основна робота якої – 
допомогти іншій людині розібратися у собі 
і вирішити свої проблеми самостійно. Щоб 
записатися на прийом, підходьте заздале-
гідь!
12:00–18:00
Курс по Basic Life Support
Учасники фестивалю матимуть змогу 
пройти курс з вивчення базової підтримки 
життєдіяльності та відточити свої навички 
на манекені.
12:00–18:00
Твоє здоров’я у твоїх руках 
(інфографіка)
Навколо локації висітиме інфографіка 
здорового харчування, правила рухової ак-
тивності, інфографіка необхідної кількості 
випитої води та опис симптомів інсульту 
і інфаркту.
12:00–18:00
Симуляція надання першої медичної 
допомоги при інсульті та інфаркті
Після короткої лекції учасникам фестива-
лю запропонують розпізнати у пацієнтів 
інсульт та інфаркт. У них буде змога 
перевірити вивчений матеріал та пройти 
симуляцію надання першої допомоги у разі 
цих хвороб.
12:00–18:00
Виставка хірургічних інструментів
12:00–18:00
Практичні вправи з надання 
першої медичної допомоги від 
сертифікованих інструкторів.
12:00–18:00
Скандинавська ходьба. 
Консультування дієтолога-
нутриціолога.
Основи правильного харчування, здоровий 
спосіб життя та природні вітаміни.

МОЛОДЬ ТА СПОРТ

Майдан Перемоги
12:20–13:20
Спільна руханка. Усі бажаючі візьмуть 
участь у спільній руханці перед основними 
активностями. Учасники стають у коло 
і кожен має показати вправу, яка 
відрізняється від попередньої. Таким 
чином, це допоможе учасникам не тільки 
розім’яти м’язи, а й потренувати увагу. Гості 
фестивалю налаштуються на позитивну 
ноту і відкритість. А ще це весело, адже 
вправи і рухи можна вигадувати будь-які.
13:30–15:30
Легка атлетика – естафетний біг, 
метання м’яча. Формуються команди 
з трьох учасників. Передбачено не більше 
5 команд. У команді грають один дорослий 
і двоє дітей. Першим змаганням буде 
біг-естафета з предметом у руках, потім – 
метання м’ячиків. Після гри підрахунок 
результатів – нагородження команд, які 
посіли 1–3 місця.
14:00–18:00
Флорбол. Командний вид спорту. 
Різновид хокею, де замість шайби, гравці 
використовують пластиковий м’яч, який 
потрібно забити у ворота суперника, 
використовуючи ключки.
12:00–18:00
Аеробіка, зумба та змагання з твістеру 
під відкритим небом.
15:00–18:00
Виступ з масреслінгу. Зустріч з відомим 
спортсменом Мелітополя – Валерієм 
Газаєвим – український спортсмен, 
громадський діяч, капітан «Національної 
збірної України з богатирського 
багатоборства U105», триразовий чемпіон 
України, срібний призер чемпіонату Європи, 
чемпіон Європи в парному заліку, чемпіон 
Європи і світу у командному заліку. 
Володар звання «Найсильніша нація 
планети U105» в складі збірної України. 
Член президії Міжнародної Федерації 
Масреслінга.

СУЧАСНА УКРАЇНА

Майдан Перемоги

12:00–18:00
Bluetooth машинка. За основу взято 
платформу arduino pro mini. Керується за 
допомогою будь-якого телефону із ОС 
Android через bluetooth інтерфейс.
12:00–18:00
«Розумна Рукавиця» для незрячих людей, 
котра допомагає орієнтуватися у просторі.
12:00–18:00
Робототехніка «Дім Роботів»
Міжнародна лабораторія робототехніки, 
електроніки та програмування, напрямки 
якої є:



• створення прототипів нових пристроїв 
на замовлення компаній;

• модернізація застарілих систем та 
інтеграційних рішень;

• розвиток екосистеми робототехніки 
у сфері навчання.

15:00–18:00
Виставка моделей робототехники.
12:00–18:00
Виставка грибів.
12:00–18:00
Карта України з паростків пшениці.
12:00–18:00
Презентація геліоустановки.
12:00–18:00
Стенд-обладнання для зрощення.
12:00–18:00
Сучасний досвід технології 
прибирання оселі.
12:00–18:00
Краса зовні та зсередини: бьюті-
консультування та інста-конкурс 
«Сучасна дівоча краса».
12:00–18:00
Телеграмм-канал з доступом до бази 
знань.

МІСТЕЧКО 
ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ

Майдан Перемоги
Інтерактиви від представників 
Громадських Організацій:
12:00–18:00
Українська Федерація Флорболу 
(УФФ) Інтерактив «Роль спорту 
в суспільстві», флорбольний матч.
12:00–18:00
ГО «Від небайдужих» Основний 
напрям – це всебічна допомога 
і підтримка людей з особливими 
потребами.
12:00–18:00
• Презентація культури, традицій від 

національно культурних товариств, 
а саме

• ГО «Мелітопольське товариство бол-
гарської культури «Балкани»

• ГО «Мелітопольська міська єврейська 
община»

• ГО «Мелітопольське національ-
но-культурне товариство «Джамаат»

• Мелітопольський регіональний комі-
тет сприяння повернення кримських 
татар на історичну батьківщину 
«Азат»

• Громадська організація «Мелітополь-
ське товариство за німецьку самобут-
ність «Відергебурт»

• Громадська організація «Мелітополь-
ське україно-польське культурно-о-
світнє товариство «Полонія»

• ГО «Центр мексиканської культури 
«Естрея»

• Запорізька обласна громадська орга-
нізації індійської культури «Ганга»

• Громадська організація «Дім слов’ян-
ської культури”

• ГО «Мелітопольське україно-молдав-
ське культурно-освітнє товариство 
«КАССА МАРЕ»

• ГО майстрів декоративно-прикладно-
го мистецтва «Надія

ВЛАДА ТА ГРОМАДА

ПК ім. Т. Г. Шевченка

12:00–18:00
Квест за окремими правилами
Учасники витягують випадкову картку із 
завданням та отримують карту локацій. 
З проблемою, описаною на картці, вони 
звертаються до волонтерів на точках, що 
символізують різні органи влади, отриму-
ють відмітки про проходження точки в разі 
правильного звернення. Після збору усіх 
необхідних відміток учасники повертають-
ся на старт, де отримують призи.
15:00–16:30
Панельна дискусія з представниками 
місцевої влади
Відкритий діалог місцевої влади з грома-
дою. Вільний мікрофон для питань.
12:00–16:00
Збір запитань до депутатів та 
представників органів місцевого 
самоврядування.
16:00–17:30
Панельна дискусія. «Мої права та 
обов’язки перед громадою»
В панели 4 депутати мелітопольської 
міської ради, які представляють принципи 
роботи депутатської діяльності, принципи 
роботи органів місцевого самоврядування, 
успіхи співпраці, командної роботи, аналіз 
досягнень.
Питання- відповіді та обговорення.

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

Майдан Перемоги
12:00–12:30
Гра «Машинки». Колективна гра для 
дітей віком від 5 до 12 років. Під час 
цієї активності діти можуть навчитися 
взаємодіяти та допомагати один одному.
13:00–13:30
Гра «Рухаємося вперед». Дитяча гра, 
яка пояснює дітям, що на нашому шляху 
до щасливого життя будуть зустрічатися 
перепони, які ми повинні будемо успішно 
долати. А перед тим трохи підготуємо їх до 
цих перешкод в ігровій формі.
15:00–18:00
Аплікація з піска «Прапори держав»
12:00–18:00
Аква-грим
12:00–18:00
Гірлянда з прапорами національ-



но-культурних громад, які знаходяться 
на території міста Мелітополя. Малюємо 
прапори олівцями, фарбами та складаємо 
з них пазли. Готові вішаємо на мотузку та 
розповідаємо дітям які це країни або націо-
нальності та чим вони цікаві.
12:00–18:00
Мастер клас по виготовленню 
браслетів з використанням кольорів 
прапорів країн.
17:00–18:00
Розважальна-ігрова програма для 
дітей KIDS PARTY

СТУДІЯ  
ОРИГІНАЛЬНИХ ІГОР

Майдан Перемоги

12:00–18:00
Нові спортивно-настільні ігри. 
Динамічні, корисні і зрозумілі ігри для 
дітей і дорослих:
• Новус, морський більярд (Латвія);
• Карум (Індія);
• Крокинол (Канада);
• Джаколо (Нідерланди);
• Кульбуто (Франція);
• Єластік (Франція);
• Кватро-Єластік (Чехія);
• Корнхол (США);
• Рибалка (Україна);
• Акробати (Корея).

КІНОПОКАЗ

ПК ім. Т. Г. Шевченка

12:00–18:00
Короткометражні кіно від різних 
національностей.
12:00–18:00
Вірші Т. Г. Шевченка на мовах 
національно-культурних меншин.
12:00–18:00
Короткометражний фільм про 
національні традиції.
12:00–18:00
Короткометражний фільм про 
національні кухні.
12:00–18:00
Відеозамальовка “ТДАТУ – 
інтеркультурний”.

ФОТОВИСТАВКА

Майдан Перемоги

12:00–18:00
На майданчику фотовиставки та 
фотозони будуть представлені 
яскраві світлини з різних куточків 
України.
12:00–18:00
Демонстрація фото студентів та 
співробітників у національному 
вбранні.

12:00–18:00
Фотосушка з видами Мелітополя, 
схожими на місцевості 
національностей, які проживають на 
території міста.
12:00–18:00
Присутність професійного фотографа 
на локації Містечко НГО для 
фотографування з представниками 
НКТ у національних костюмах.
12:00–18:00
Фото виставка «Наша сила – міць та 
слава!» яка розповідає історію людей, які 
боронять наш мир, спонукає до роздумів 
щодо майбутнього та нагадує усім, що 
боротьба за цілісність та незалежність 
України триває.
На світлинах представлені спогади з вій-
ськового життя, пережити емоції та поба-
жання українському народу на майбутнє.

ВЕЧІРНІЙ КОНЦЕРТ

Майдан Перемоги

18:00–22:00
NESPROSTA
SECRET FORÉST
Alex Silakov
TOLOKA
KiRA MAZUR

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК: 
«КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА»

Майдан Перемоги

16:00–18:00
Презентація нематеріальної культурної 
спадщини міста Мелітополя, яка внесена 
до Всеукраїнського реєстру. Приготування 
караїмського пиріжка.

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК: 
«СМАКОТА»

Майдан Перемоги

12:00–22:00
Участь ресторанного бізнесу міста з пре-
зентацією національних кухонь.

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК: 
«ЛЕКТОРІЙ»

ПК ім. Т. Г. Шевченка

12:00–14:00
Інтерактивна бесіда на тему «Рідна мова – 
це…».Бесіда представників національ-
но-культурних товариств з містянами та 
гостями міста про рідні мови. Презентація 
книги «Пусть звучит родной язык»

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК: 
«МЕДОВЕ МІСТО»

12:00–18:00
Ярмарок меду



Київський  рок-гурт  NESPROSTA 
— це сенс, яким наповнена кожна 
композиція, соціальність поезії і 
перевага змісту над формою. Музика 
команди, що починалася як акустичний 
проєкт, як і раніше знаходиться на 
стику рок-музики та авторської пісні. 
Над формулюванням власного стилю 
музиканти не заморочуються, оскільки 

ніколи не обмежували себе жанровими 
і форматними рамками. Творчість 
NESPROSTA — це інтелектуальна 
музика, що реагує на актуальні 
проблеми суспільства і порушує 
питання, що цікавлять кожного, хто  
живе в українських реаліях. Кожен 
поціновувач  музики знайде щось  своє 
у  композиціях гурту.

SECRET FORÉST — український 
музичний гурт, що створює indie 
музику та поєднує романтичну 
мелодійність з електронним 
звучанням. 
В основі творчості  SECRET FORÉST 
— особисті переживання та історії 
музикантів, які стануть близькими 
усім, хто намагається пізнати і 
зрозуміти  свій внутрішній світ.
Наприкінці вересня на запрошення 
фестивалю „З країни в Україну“ 
гурт відвідає з концертами міста 
Донецької області: Авдіївку, Вугледар 
і Волноваху. Окрім того, за власною 
ініціативою гурт започаткував 
благодійний марафон „РАЗОМ“ — 
благодійні концерти та просвітницька 
діяльність у містах прифронтових 
територій України.

Свідомі музиканти української сцени



KiRA MAZUR – одна з найнеординарніших 
авторок і виконавиць з унікальним голосом і 
манерою співу. Її музика – гармонійний симбіоз 
елементів українського фольку з різними 
музичними стилями.
Учасниця Національного відбору 
на Євробачення 2019, артистка М1 
Agency, KіRA MAZUR вражає якісною та 
неординарною музикою та по праву є однією 
з найоригінальніших та найстильніших 
українських виконавиць молодого покоління. 
2019 рік для співачки почався з участі у 
Національному відборі України на міжнародний 
пісенний конкурс Євробачення-2019, де Кіра 
представила україномовний трек «Дихати».

Alex Silakov
Alex Silakov - це сольний електронний 
проект мультиінструменталіста і 
композитора Олексія Сілакова,  а його 
дебютний реліз нещодавно відбувся 
на лейблі Івана Дорна Masterskaya. І 
тепер він готовий представити наживо 
пісні, які увійдуть в майбутній альбом.

Цінність музики не в тому скільки разів 
ти хочеш її чути, а в тому скільки разів 
від неї перехоплює подих.
TOLOKA — це справжність драйву, це 
окремі від всього зайвого емоції.
TOLOKA — це музичний колорит і 
трохи магії. Це краса, енергія та ритм 
СВОБОДИ. 
У TOLOKA концентрується УКРаїнське, 
ОКреме, ДУХмяне , гримуче, пекуче… 
TOLOKA — це жива та чесна музика! 
Це варто чути, бачити і розуміти.
Справжня музика — це свобода. 
Справжня музична свобода — це 
TOLOKA!



Історія будь-якої сильної держави починається з освіти та культури, а жодна нація не 
може бути здоровою без переосмислення ролі здоров’я її громадянина. Керуючись системним 
підходом, саме ці напрями Фундація соціальних інновацій «З країни в Україну» обрала 
ключовими у своїй роботі. Освіта, Культура та Охорона здоров’я створюють ОКО-програми 
фундації. Це саме те, що впадає нам в око, якщо дуже добре придивитися до нашого життя. 
Саме в цих напрямках відкривається можливість відбутися нам як людям — особистостям зі 
своїм усвідомленнями свободи, честі, сумління, шляхетності.

За 5 років свого існування Фундація перетворилася із волонтерської ініціативи на одну 
із найбільших проєктних організацій в Україні, яка працює над розвитком проєктів в Культурі 

та Освіті. За останні роки підписано меморандуми про стратегічну співпрацю із Міністерством молоді та спорту, 
Міністерством освіти та науки України, Міністерством інформаційної політики. Фундація бере активну участь в 
розробці важливих стратегічних програм на рівні держави, члени організації часто виступають експертами та 
консультантами в проєктах партнерів та інших громадських організацій.

Серед найгучніших проєктів та програм Фундації окрім десятків організованих непублічних тренінгів та 
лекцій, стратегічних сесій та розробок стратегій, так медійні проєкти, як:

«Обличчя міст», «Щасти на ЗНО», «Музика Гідності», «Освітній Марафон», Освітній проєкт «Відкривай 
Україну», і, нарешті, найбільший український культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну», який 
цього року сягне позначки у 73 фестивалі і пройде у 18 містах нашої країни. Цього року фестиваль зустрічає 
Закарпаття, Приазов’я, Бессарабія, Північна Донеччина, Південна Донеччина та Луганщина

У Фундації ми віримо в те, що немає окремого горя, і проблем, які стосуються когось іншого, і в те, що немає 
більшої цінності, аніж життя та щастя людини. А отже, у всій нашій діяльності ми намагаємося сповідувати

системний підхід, сприймати світ цілісним, а проблеми країни – складним причинно-наслідковим ланцюжком. 
І в цьому ми прагнемо знаходити причини нагальних викликів і працювати саме з ними. Вся наша діяльність 
є повністю людиноцентричною. Ми вважаємо, що економіка, наука, армія та технології мають працювати на 
людину, створюватися для захисту та розвитку людини. Відповідно до цього, ступінь розвитку та свідомості 
людини є запорукою формування якісного запиту на розвиток для цих важливих царин людської діяльності. 
Саме тому ми вважаємо найголовнішими інвестиціями часу та зусиль саме освітні та культурні проєкти, які 
мають створюватися в абсолютно різних контекстах — від спільноти громадянських організацій до культурних 
менеджерів, від лікарів до науковців.

Ми шукаємо партнерів та однодумців. Ми знаємо, що насправді трикутника бізнесу, влади та громади 
не існує. Є геометрія взаємодії спроможних громадян, які беруть на себе відповідальність за своє майбутнє 
та майбутнє своєї країни. І в цій геометрії діють закони гідності, шляхетності. Якщо те, що ви прочитали 
зрезонувало із вашими чеснотами та вашим розумінням — будемо раді вашим пропозиціям та ідеям. Ким би ви 
не були — підприємцем, волонтером, чиновником, президентом.

Світло, звук, сцена  
- завжди якісно та 
продумано надавалися 

потужною командою справжніх українських 
патріотів, професіоналів своєї справи — 
компанією PR Music. Засновники компанії Віталій 
та Яна Ковалевські були тими людьми, які 
стояли у витоків створення Фундації соціальних 
інновацій «З країни в Україну». Саме вони стали 
партнерами перших волонтерських концертів 
по військових частинах та тих фестивалів, які 
було організовано у 2014 році ще до офіційної 
реєстрації організації.

Волонтерська ініціатива 2014 року перетворилася на наймасштабнішу культурно-
просвітницьку подію у форматі мандрівного фестивалю за допомоги
багаторічної підтримки проєкту Агенства США з міжнародного розвитку USAID.
Саме тим людям, які працюють в українських офісах цієї організації і розгледіли 
ініціативу проєкту із самого початку – ми безмірно вдячні. Саме американському 

народу, який виділяє свої власні кошти, гроші платників на підтримку розвитку демократії в різних куточках світу 
ми щиро дякуємо за підтримку. Співпраця із USAID для нас стала насправді дуже особливим процесом, який багато 
чому нас навчив та надав можливість зрости до великої національної програми. Ми вдячні співробітникам Агенції за 
кожен виклик, який ми пройшли разом. Ми вдячні всім громадянам США, які працюють в Україні в цій програмі та 
допомагають нам розвиватися та ставати кращими. Цими словами ми хочемо донести до вас нашу щиру підтримку 
вашій роботі й подяку за ваш вклад в зміцнення нашої країни.

Проєкційне обладнання та мультимедійна 
підтримка фестивалів - компанія Rent Media, 
завдяки якій десятки тисяч людей по всій 
країні змогли побачити нові українські фільми, 
спостерігати за документальним відтворенням 
подій Майдану та буремних років початку війни. 
Співзасновник компанії Олександр Грамацький 
став справжнім другом фундації на всі ці роки, 
неодноразово підтримуючи нас в складні моменти.

За часи існування Фундації соціальних інновацій її підтримували десятки підприємців, меценатів, 
партнерських організацій. Але в цьому проєкті окремі слова подяки хочеться виказати багаторічним 

партнерам організації — компаніям, які підтримували проєкт в ті часи, 
на те не було ані грошей, ані впевненості в безпеці наших подій.


