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Августин Волошин

Августин Волошин – прем’єр-міністр автономного уряду Карпатської 
України та президент (1939) Карпатської України, Герой України 
(посмертно). Займався активною діяльністю в українських громадсько-
політичних організаціях Закарпаття з 1919 року. 17 грудня 1919 
увійшов до складу Директорії Підкарпатської Русі. Заснував і очолював 
Народно-християнську партію (1923–1939), від якої обирався послом 
до Чехословацького парламенту (1925–1929). Був провідним діячем 
Учительської Громади Підкарпатської Руси. Багато зробив для 
піднесення освіти та культури Закарпаття. Підготував  
і видав 42 книги, серед яких найвизначніші: «Методическая грамматика 
карпаторусского языка для народных школ», «Азбука», «Коротка 
історія педагогіки для учительських семінарій», «Педагогічна 
психологія» та інші. 15 березня 2002 р. президент України Леонід Кучма 
підписав указ про присвоєння Президенту Карпатської України (1939 р.) 
Августину Волошину звання Героя України (посмертно).

СВІДОМІ УКРАЇНЦІ ЗАКАРПАТТЯ



ФЕСТИВАЛЬ У МУКАЧЕВІ - частина Всеукраїнського 
мандрівного фестивалю «З країни в Україну»

Організаторами фестивалю у Мукачеві є локальна 
громадська організація «360 Мукачево».

Унікальність МукачеваНаше місто знаходиться на перетині 
всіх автошляхів області, має пряме залізно дорожнє 
сполучення з Європою. Також в нас багато історичних 
пам’яток, серед яких замок Паланок, міська Ратуша, 
пам’ятники.

МЕТА: Фестиваль ставить собі за мету активізувати 
суспільство в місті довкола таких напрямків, як: творчість, 
соціальне життя, бізнес, освіта, спорт та ін. Ми закликаємо 
людей до розвитку та вчимо їх реалізовувати свої здібності 
в вільному та сучасному просторі змін, який створюється 
тут і зараз.

ВІЗІЯ: Фестиваль, який сприяє активізації громадського 
суспільства та створенню нових громадських організацій.

Тематичний хештег: #zkvumukac

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Концепція 
фестивалю
«З країни в Україну»  
у місті Мукачево
4 СЕРПНЯ 2019 РОКУ 
Парк Перемоги



Напрямки фестивалю 
Денні активності фестивалю • Час роботи: 12:00 - 18:00 

Місце проведення: Парк Перемоги 

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 — пока-
зати важливість спортив-
ної культури для здорово-
го 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 

12:00 - 13:30
Гра «Memory» «МУЗЕЙНА»  Захоплюю-
ча 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. Соціально-е-
кономічний симулятор із управління 
ресурсами. Інтелектуальна гра вико-
ристовується з навчально-пізнавальною, 
розвиваючою та розважальною метою.
16:00 - 16:30
Гра «Хрестики - нулики»
Командна гра-головоломка. 
16:00 - 17:00
Гра «Лісові комерсанти» 
Командна гра для дітей та підлітків 
від 6 років. Під час гри “прокачуються” 
необхідні 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 кори-
стується популярністю у колі інтелектуа-
лів. У цю гру можуть грати від двох осіб. 
Перемагає той, хто набере найбільшу 
кількість балів.
17:00 - 18:00
Інтелектуально-розважальна  
гра «Крокодил». Популярна гра, роз-
рахована на велику веселу компанію. 
Завдання гри — пояснити слово, показу-
ючи його жестами та мімікою. Інші гравці 
повинні правильно вгадати загадане 
слово або словосполучення.

МІСТЕЧКО МАЙСТРІВ  

12:00 - 18:00
Ткацтво з бісеру. Пробували колись 
плести з бісеру? А ткати? А в певних 
регіонах майстрині поєднали ці дві 
чудові техніки, щоб швидко і красиво 
творити ґердани — візерунчасті нагрудні 
прикраси. Наша майстриня радо навчить 
вас цьому ремеслу і разом ви створите 
чудовий браслет!

12:00 - 18:00
Воскова свічка. Без свічок у нашому 
житті не обходиться жодне свято.  
А робити їх можна своїми руками, до 
того ж різними способами! З нашою 
майстринею ви зануритеся у медові 
пахощі світу свічникарства, зробите 
і прикрасите власну свічечку!
12:00 - 18:00
Кулони-обереги. У традиційних орна-
ментах криється велика сила. Нанесіть 
їх на дерев’яну заготовку і зробіть ку-
лон-оберіг для себе чи близької людини!
12:00 - 18:00
Вибійка. Не тільки вишивкою можна 
прикрасити тканину — візерунки можна 
нанести ще й за допомогою спеціаль-
них дерев’яних дощечок фарбами для 
тканин. Детальніше з цією технікою вас 
ознайомить наш майстер, і разом ви 
прикрасите еко-торбу.
12:00 - 18:00
Малярство на склі. Одна з найзагад-
ковіших технік живопису — зворотній 
живопис на склі. На Західній Україні таку 
техніку використовували для виготов-
лення образів святих. Опануймо її разом! 
Змінімо кут бачення світу!
12:00 - 18:00
Лялька-мотанка. Традиційна українська 
забавка, оберіг. Має сотні варіацій і ще 
більше секретів! Завітайте до нашої 
майстрині і зануртеся у магічний світ тво-
рення ляльок!
12:00 - 18:00
Писанка. В усьому світі одним з ос-
новних символів української культури є 
традиційна воскова писанка. Творення 
писанок — одночасно і мистецтво, і ма-
гія! Цікавою є і сама техніка: пишучи по 
яйцю воском, ми фактично малюємо не 
кольором, а його відсутністю! Дізнайте-
ся усі таємниці цього ремесла разом із 
нашою майстринею!»
12:00 - 18:00
Яворівський розпис дерев’яних 
іграшок. Найщасливіша пора — дитин-
ство! До виготовлення дитячих іграшок 
завжди ставилися з особливим трепе-
том, адже, розмальовуючи іграшку, ми 
творимо казковий світ для дитини!

КІНОНАПРЯМОК 

12:00 - 17:00
Зйомки ролика про місто. 
Всі охочі мешканці матимуть можливість 
самі зняти ролик про своє рідне місто. 
Режисери та оператори Molodiya Festival 
зберуть команду охочих та разом ство-



рять промо-ролик, який містяни поба-
чать на великому екрані вже ввечері.
18:00 - 18:30 (екран біля сцени)
У шортлисті – У шортлисті – найкращі 
ролики за 7 років роботи фестивалю. Це 
короткі відео молодих українських режи-
серів про збереження довкілля, права і 
свободи людини, етичне ставлення до 
тварин, гендерну рівність та інші акту-
альні для України і світу проблеми. 
Бонусом глядачі також побачать сві-
тову соціалку – призерів міжнародного 
фестивалю креативності Golden Drum, 
партнерів Molodiya Festival.

ВІДКРИТА БІБЛІОТЕКА

12:00 - 13:30
Гра «Літературне доміно» 
Мета проведення гри — розвиток 
мотиваційних навичок та пізнавальної 
активності її учасників, підвищення 
інтересу до читання, зацікавленість до 
пізнання через залучення учасників до 
інтелектуально-ігрової діяльності. Гра 
формує відчуття колективізму  
та особистої відповідальності.
13:00-14:00
Гра «Буріме». Літературна гра, що 
полягає у створенні віршів, частіше 
жартівливих, на задані рими, іноді ще й 
на задану тему.
14:00-15:00
Настільна літературна гра «Кубики 
історій». Чудовий інструмент для роз-
витку творчого мислення.
14:00-16:00
Настільна літературна гра «Емпатіо»
Світ емпатії — країна емоцій і таємничих 
історій! У цій грі ви зможете перетво-
ритися у незвичайних персонажів, щоб 
дізнатися, які емоції супроводжують їх 
у різних ситуаціях. Запросіть грати всю 
сім’ю і друзів, і ви відкриєте їх з іншого 
боку.
16:00-17:00
Малювання коміксів, створення само-
робних книжок.
17:00-18:00
Складання казок та історій.

МОЛОДЬ ТА СПОРТ

12:20-13:20
Спільна розминка. Усі бажаючі візь-
муть участь у спільній розминці перед 
основними активностями. 
13:30-15:30
Легка атлетика — естафетний біг, 
метання м’яча. 

15:45-17:30
Регбі. Представники київської команди 
з регбі «Політехнік» розкажуть про регбі 
та розкриють суть цієї гри. Потім відбу-
деться майстер-клас для дітей.
15:45-16:10
Лекція-воркшоп про тімбілдінг. Місце-
вий спікер з Освітнього Центру розкаже 
про важливість тімбілдінгу і проведе 
спеціальні вправи та ігри, які допомо-
жуть учасникам краще познайомитися із 
цим поняттям.
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

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

12:00 - 18:00
Кабінет психолога
Психологія у перекладі з грецької озна-
чає «наука про людську душу», 
а тому вивчає діяльність людини 
з психологічної точки зору. Психолог  
— людина, яка має вищу психологічну 
освіту, основна робота якої — допо-
могти іншій людині розібратися у собі 
і вирішити свої проблеми самостійно. 
Щоб записатися на прийом, підходьте 
заздалегіть!
13:00 - 14:00
Курс по Basic Life Support 
Це базова підтримка життєдіяльності. 
Учасники фестивалю матимуть змогу 
пройти курс з вивчення базової підтрим-
ки життєдіяльності та попрактикуватися 
на манекені.
12:00 - 18:00
Твоє здоров’я у твоїх руках (інфо-
графіка) Навколо локації висітиме 
інфографіка здорового харчування, 
правила рухової активності, інфографіка 
необхідної кількості випитої води та опис 
симптомів інсульту та інфаркту.
12:00 - 18:00
Симуляція постраждалих від інсульту 
та інфаркту. Після короткої лекції учас-
никам фестивалю запропонують роз-
пізнати у пацієнтів інсульт та інфаркт.  
У них буде змога перевірити вивчений 
матеріал та пройти симуляцію надання 
першої допомоги при цих захворюван-
нях.
12:00 - 18:00
Виставка хірургічних інструментів



СУЧАСНА УКРАЇНА

12:00 -18:00
Робототехніка «Дім Роботів»
Міжнародна лабораторія робототехніки, 
електроніки та програмування, напрям-
ками якої є:
• створення прототипів нових при-

строїв на замовлення компаній;
• модернізація застарілих систем та 

інтеграційних рішень;
• розвиток екосистеми робототехніки 

у сфері навчання.
12:00 - 18:00 
Tech StartUp School Львівської полі-
техніки презентують:
• 3D принтер для швидкого виготов-

лення комплектуючих;
• Фотополімерний 3D принтер для 

високоточних робіт;
• Приклади різних еко-стартапів.
• Робот-пластун для розміновування 

та транспортування поранених  
в зоні бойових дій;

• Ігрові роботи, розробки учнів 
школи; 

• VR пристрої з різними симуляціями: 
показ відео від проекту Ukrainer

12:00 -18:00
Майстер-клас «Створення 2D анімацій 
та мультиплікацій
Наші художниці розповідають і показу-
ють принципи створення анімації,  
а так само створює разом з нами саму 
анімацію
12:00 -18:00
Валентин Фречка. винахідник із Закар-
паття, володар золотої медалі на Genius 
Olympiad (Нью-Йорк, США)
Презентація проекту RE-leaf PAPER - ін-
новаційної технології створення паперу з 
опалого листя.

ВЛАДА ТА ГРОМАДА

12:00 - 17:00
Квест за окремими правилами 
Бажаючі витягують випадкову картку із 
завданням та отримують карту локацій. 
З проблемою, описаною на картці звер-
таються до волонтерів на точках, що 
символізують різні органи влади, отри-
мують відмітки про проходження точки в 
разі правильного звернення. Після збору 
всіх необхідних відміток повертаються 
на старт, де отримують призи (мерч+ін-
фографіки+історії успіху) (+-15 хвилин на 
розв’язання завдання).
15:00 - 16:30
Панельна дискусія  
з представниками місцевої влади  
Відкритий діалог місцевої влади  
з громадою. Вільний мікрофон для 
питань.

МІСТЕЧКО 
ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ

Інтерактиви від предстаників ГО:   
12:00 -18:00
БО «Міжнародний благодійний фонд 
Гарних справ» — інтерактив «Добрі 
справи тут і зараз». 
12:00 -18:00
Еко.Експедиція. «Чому важливо гово-
рити про екологію і що кожен з нас може 
для цього зробити?»
12:00 -18:00
Українська Федерація Флорболу 
(УФФ) Інтерактив «Роль спорту в су-
спільстві», матч по флорболу

СТУДІЯ  
ОРИГІНАЛЬНИХ ІГОР 

12:00 -18:00
Нові спортивно-настільні ігри. 
Динамічні, азартні, корисні і доступні 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)

ФОТОВИСТАВКА

14:00 - 18:00
На майданчику фотовиставки та фото-
зони будуть представлені яскраві фото з 
різних куточків України

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК 

12:00 - 12:30
Гра «Машинки»
Під час цієї активності діти можуть 
навчитися взаємодіяти та допомагати 
одне одному. 

13:00 - 13:30
Гра «Рухаємося вперед» 
Дитяча гра, яка пояснює дітям, що на на-
шому шляху до щасливого життя будуть 
зустрічатися перепони, які ми повинні 
будемо успішно долати.  

13:30 - 14:00
Танець «Соку-соку, бачі-бачі» 

14:00 - 14:30
Танець «Бельгійський банс»



ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК 
«ТОЧКА ДОТИКУ»

11:00 - 12:00
Інтерактиви від ГО та Громадських 
активістів: ГО «360 Мукачево», ГО 
«Батьківський Захист», Українська 
Асоціація Студентів, Ініціативна группа 
«Школа Мукачівця», Ініціативна группа 
«ЗКВУ Лисичанськ», ГО «Народна рада 
Мукачівщини»
12:00 - 13:30
Теніс із депутатами та працівниками 
міськвиконкому: Турнір із настільно-
го тенісу між представниками влади, 
громадськими активістами та містянами, 
для покращення діалогу між владою та 
громадскістю
14:00 - 15:45
Круглий стіл «Влада-Громада-Біз-
нес»: Діалог між владою, представни-
ками бізнесу та громадою,мета якого 
покращення комунікації між цими трьома 
ланками та створення умов для подаль-
шої співпраці. Також за круглим столом 
буде презентований «Меморандум про 
співпрацю між громадськими організа-
ціями та активістами в Закарпатській 
області»

16:00
Підписання Меморандуму: 
Меморандум підписують громадські 
активісти та організації краю, з метою 
подальшої активної співпраці в гро-
мадському секторі, та налагодження 
взаємовигідних відносин

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК 
«МАЛА СЦЕНА»

11:00 “You (ля)”  (Мукачево) 
14:00 “F.E.V.E.R.” (Київ) 
15:00 “Menthol” (Северодонецьк) 
16:00 “Escape” (Житомир)

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК 
«ХРОНОМЕТР»

10:00-20:00
Майданчик, який поєднує у собі «Міс-
течко майстрів» та «Сучасну Україну» 
і показує розвиток різних українських 
ремесел.

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК 
«ОСВІТНІЙ ЦЕНТР»

11:30-12:00
Загальний збір, знайомство між учасни-
ками. Будуть проведені декілька вправ з 
тімбілдингу.

12:00-13:00
Черкашин Максим:  Розмова про те, 
як займатись громадською діяльністю, 
і досягати у цьому успіху. А також, як 
громадська діяльність впливає на розви-
ток міста, країни та особистості. Історія 
успіху фестивалю «Файне Місто» від 
його засновника.
14:15-15:00
Ціва Олена: Як побудувати власний біз-
нес з нуля в умовах Мукачева. Реальна 
історія успіху.
15:15-16:00
Соляник Олександр: Пошук себе. Як 
знайти своє призначення, обрати про-
фесію та займатись тим, що ти дійсно 
любиш.
17:15-17:30
Відео-історія про Ірину Галай — мука-
чівку та першу українку, яка підкорила 
Еверест. Відео-звернення Ірини до 
учасників Освітнього Центру.

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК 
«КІБЕРСПОРТ»

10:00-18:00
Реєстрація на турнір: 
Участь у турнірі з компьютерної ігри 
Counter Strike: Global Offencive беруть 
участь до 4-х команд по 5 чоловік.  
Жеребкування.

ТЕМАТИЧНИЙ МАЙДАНЧИК 
«ДИТЯЧЕ МІСТО»

11:00-17:30
Мандрівні музики: Музичні інструмен-
ти, на яких кожна дитина або підліток 
можуть спробувати зіграти під керівниц-
твом вже досвідчених музикантів
11:00-17:30
Розважальний центр: Робота аніма-
торів у костюмах улюблених дитячих 
персонажів. Ігри та веселощі.
11:00-17:30
Академія талантів: Тут діти зможуть 
спробувати себе у таких видах мис-
тецтва як малювання, хореографія, 
театральне мистецтво
11:00-17:30
Центр Розвитку: Майстер класи, розви-
ваючі ігри, ментальна арифметика.
 

ВЕЧІРНІЙ КОНЦЕРТ

18:00 - 22:00
• Psycho
• VERBA 
• One Light Inside 
• NESPROSTA
• ХАС
• Balaklava Blues 
• KiRA MAZUR



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.

One Light Inside — молода кров 
української альтернативної рок-сцени. 
За роки свого існування встигли 
успішно побувати на шоу «Х-Фактор», 
проїхати декілька турів Україною 
та Європою, двічі виступити на 
найбільшому стадіоні країни на матчах 
UEFA та «УПЛ», а також написати 
саундтрек до серіалу «Київ вдень та 
вночі».
Уся їхня музика наповнена змістом, 
вибуховими приспівами та місією, 
яку вони несуть крізь свої тексти та 
життя.

VERBA — закарпатська співачка, 
авторка та композиторка. У своїх 
піснях вона поєднує містику Карпат, 
чуттєві тексти та сучасне звучання 
української поп-музики.

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».

ХАС (Назар Хассан) — сучасний, 
україномовний  хіп-хоп виконавець.  
У минулому — фіналіст шоу 
«Х-фактор» та «Україна має талант». 
Засновник та лідер першого успішного 
західно-українського хіп-хоп гурту 
Різапс. Відмінність виконавця від 
інших — це інтелектуальні тексти  
та якісна музика, яка 
запам’ятовується з перших нот.

Balaklava Blues — нові герої
українського електро-фольку.
Їхній унікальний важкий
басовий партизанський звук,
збалансовано поєднує
акустичні інструменти
та синтезатори 80-х років. Гурт 
народився під час Революції 
Гідності 2014 року на Майдані 
Незалежності в Києві, де 
канадський панк-музикант 
Марк Марчик і українська етно-
музикознавиця Марічка Марчик 
зустрілися й покохали одне
одного.



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.


