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ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення Всеукраїнського педагогічного онлайн-марафону 

«Відкритий урок» 
 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення загальноукраїнського онлайн-

марафону «Відкритий урок» (далі — Марафон). 

1.2. Засновники та організатори Марафону: 

 Всеукраїнська громадська організація викладачiв-струнникiв «ESTA Україна» — ланка 

Європейської асоціації викладачiв-струнникiв «ESTA»,

президент — Коптєнкова Наталя Сергiївна. 

 Координаторка програм «ESTA Україна» у Києві, член правлiння ГО «ESTA Україна» — Негода 

Віолетта Станіславівна.

1.3. Інформаційний партнер: Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької 

освіти. 

1.4. Експертка, залучена до обговорення відкритих уроків у прямому ефірі під час Марафону: 

Завалко Катерина Володимирівна — докторка педагогічних наук, професорка кафедри 

інструментального та оркестрового виконавства НПУ ім. М. П. Драгоманова, сертифікована 

Colourstrings викладачка. 

1.5. Модератори Марафону: 

Коптєнкова Наталя Сергiївна — президент «ESTA Україна», 

Агапова Оксана Іванівна — віцепрезидент «ESTA Україна». 

1.6. Під час проведення Марафону обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням 

вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

ІІ. Мета Марафону 

- вивчення та поширення досвіду викладання колег в умовах обмежень, пов’язаних з пандемією 

(розглядатимуться різні форми уроків: як очні, так і дистанційні); 

- ознайомлення з сучасними методиками викладання; 

- обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної мистецької освіти. 

ІІІ. Порядок проведення та умови проведення Марафону 

3.1. Обов’язковою умовою подання заявки на участь у Марафоні для демонстрації роботи з учнем є Згода 

батьків учня на участь у публічному заході з трансляцією в інтернеті. Форма Згоди — у Додатку 1 

до Положення. 

3.2. Терміни проведення: 
3 лютого — 1 березня 2021 р. — приймання заявок на участь і оплат від учасників, які хочуть 

продемонструвати фрагмент свого уроку; 

10 лютого —23 березня 2021 р. — проведення репетицій прямого ефіру з учасниками, які братимуть 

участь у прямому ефірі (конкретний час визначається за згодою учасників та організаторів під час 

листування електронною поштою); 

3–15 березня 2021 р. — приймання заявок і оплат від учасників-слухачів; 

20–23 березня 2021 р. — надсилання всім учасникам електронних листів з посиланням на ZOOM; 

24 березня 2021 р. —проведення Марафону; 

25–31 березня 2021 р. — формування та оприлюднення сертифікатів (див. п. 3.6). 

За результатами розгляду заявок на участь у проведенні відкритих уроків організатори мають право 



запропонувати додаткові дні для проведення Марафону, про що буде зазначено у Програмі (див. п. 

3.5). 

3.3. Учасники Марафону: викладачі (струнно-смичкові інструменти) мистецьких шкiл, мистецьких 

ліцеїв, закладів фахової передвищої та вищої мистецької освіти. 

Бажаючі провести відкриті уроки (під «відкритим уроком» слід розуміти фрагмент уроку, під час 

якого відбувається робота викладача з учнем відповідно до визначених викладачем теми й завдань, 

які зазначаються в заявці) мають заповнити онлайн-заявку: https://forms.gle/g7mgn25mLxTPujnWA 

до 1 березня 2021 р. 

Учасники-слухачі мають заповнити онлайн-заявку: https://forms.gle/3HRPnizAfVqppYrX7 до 15 

березня 2021 р.  

3.4. Тривалість Марафону остаточно визначається 3 березня 2021 р. після опрацювання організаторами 

усіх заявок на безпосередню участь. Для розподілу навантаження передбачено проводити не більше 

восьми уроків з обговоренням на день. Один відкритий урок з обговоренням триває 30 хв, з яких 15–

20 хв — власне урок і 10–15 хв — обговорення. 

Інформація про тривалість Марафону зазначається у Програмі (див. п. 3.5). 

3.5. Форма проведення Марафону: дистанційна. Фрагменти уроків, які проводитимуться в прямому 

ефірі або записи яких транслюватимуться, можуть бути як офлайн-уроками (учень і викладач 

працюють в одному приміщенні), так і онлайн-уроками (учень і викладач працюють через інтернет). 

Формати участі викладачів для презентації своїх уроків під час Марафону: 

- відеозапис фрагменту уроку (15–20 хв), здійснений у 2021 р., завантажений на ютуб у режимі 

доступу «не для всіх», який транслюватиметься під час Марафону (посилання на цей відеозапис 

надсилається організаторам на адресу: esta.ukraine@gmail.com, у темі листа зазначається 

«Участь у марафоні "Відкритий урок"» та прізвище викладача); 

- включення в прямий ефір у день проведення Марафону відповідно до погодженого з 

організаторами розкладу. 

3.6. Програма Марафону з детальним розкладом та зразок сертифіката оприлюднюється на сайті 

http://esta.org.ua 3 березня 2021 р. після опрацювання оргкомітетом усіх заявок на безпосередню 

участь. 

3.7. Сертифікати буде сформовано двох типів: для учасників, які проведуть відкритий урок (у разі 

залучення концертмейстера — також і для концертмейстера), та для всіх учасників (і слухачів, і тих, 

хто проводитиме урок) — номерні сертифікати про підвищення кваліфікації, які відповідають 

вимогам постанови КМУ №800 від 21.08.2019 р. зі змінами та доповненнями. 

Електронні сертифікати буде оприлюднено на сайті http://esta.org.ua у відповідному розділі, звідки 

їх можна буде завантажити. Термін оприлюднення сертифікатів — упродовж семи днів після 

проведення заходу. Надсилання паперових сертифікатів не передбачено. 

Визнання результатів підвищення кваліфікації приймається рішенням педагогічної ради закладу 

освіти, де працює учасник Марафону. 

IV. Фінансове забезпечення Марафону 

4.1. Для забезпечення підготовки та проведення Марафону в установленому порядку можуть залучатися 

благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені чинним законодавством 

України. 

Реєстраційний внесок учасника, який проводитиме відкритий урок (як з участю 

концертмейстера, так і без), має бути сплачений до 1 березня 2021 р. включно і становить: 

- 200 грн. 

Реєстраційний внесок учасника-слухача має бути сплачений до 15 березня 2021 р. і становить: 

- при сплаті до 8 березня — 200 грн за одну особу; 

- при сплаті з 9 по 15 березня — 400 грн за одну особу. 

Реєстраційні внески переказуються на офіційний рахунок ГО «ЕСТА Україна» після подання заявки 

про участь у Марафоні (реквізити можна буде отримати в електронному листі, який надійде у 

відповідь на зареєстровану заявку). Підтвердження переказу (електронна квитанція, фото / скан / 

скріншот квитанції) без зволікань має бути надіслане на електронну пошту організаторів. 

 
Контакти: координаторка програм ГО «ESTA Україна» у Києві Негода Віолетта Станіславівна — 

email: ya.negoda@hotmail.com, esta.ukraine@gmail.com. 
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Додаток 1 

ЗГОДА БАТЬКІВ НА ВИКОРИСТАННЯ ФОТО -, ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ 

НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ 

Я, громадянин України, ________________________________________________, паспорт 

серія_____ №_________________, виданий____________________________________________ 

_____________________  ________ року, та   

Я, громадянка України ________________________________________________, паспорт 

серія_____ №_________________, виданий____________________________________________ 

_____________________  ________ року, являємося батьками неповнолітньої особи, нашої дитини 

___________________________________________________, свідоцтво про народження 

_____________ (надалі — «Дитина»), повністю розуміючи юридичне значення своїх дій та діючи у 

відповідності до інтересів, бажання, волі нашої дитини цим документом надаємо свою згоду нашій 

неповнолітній дитини на участь у Всеукраїнському педагогічному онлайн-марафоні «Відкритий 

урок» (далі — «Марафон»), засновником та організатором якого є Всеукраїнська громадська 

організація викладачiв-струнникiв «ESTA Україна» — ланка Європейської асоціації 

викладачiв-струнникiв «ESTA» (далі — «Організатор»), у зв’язку з чим надаємо Організатору 

беззастережний дозвіл на онлайн-трансляцію зображення моєї дитини під час участі (з викладачем) у 

Марафоні, зберігання, використання, зокрема розповсюдження, будь-яким способом та у будь-якій 

формі без обмежень щодо території та строку використання зображення дитини (далі — 

«Зображення»), виконання (далі — «Виконання») та інших об’єктів авторського права та/або суміжних 

прав, створених у зв’язку з проведенням Марафону (далі — «Інші об’єкти»). 

Організатор згідно з цим дозволом має права: використовувати Зображення, Виконання та Інші 

об’єкти у будь-якій формі всіма та будь-якими способами, що не суперечать законодавству України, 

включаючи, але не обмежуючись, здійснення запису (фіксування), зберігання запису Зображень, 

Виконань та Інших об’єктів, відтворення, публічне виконання, публічний показ, публічну 

демонстрацію, публічне сповіщення шляхом передачі в ефір, зокрема, через інтернет, доведення до 

загального відома, розповсюдження Зображень, Виконань та Інших об’єктів; використовувати 

Зображення, Виконання та Інші об’єкти як у складі трансляції Марафону в прямому ефірі, так і окремо 

від нього у будь-якій формі всіма та будь-якими способами; дозволяти використання Зображень, 

Виконань та Інших об’єктів всіма та будь-якими способами третім особам; перешкоджати 

неправомірному використанню, зокрема забороняти використання Зображень, Виконань та Інших 

об’єктів третіми особами; надавати будь-яким третім особам права на будь-яке використання 

Зображень, Виконань та Інших об’єктів, зокрема право на відтворення, публічне виконання, публічний 

показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення, доведення до загального відома, 

розповсюдження Зображень, Виконань та Інших об’єктів, протягом усього строку чинності (строку 

охорони) авторського права та суміжних прав на відповідні об’єкти на території всього світу без будь-

яких обмежень. 

Цим документом (згодою) підтверджуємо, що зберігання, використання та розповсюдження 

Зображень, Виконань та Інших об’єктів не завдає будь-якої шкоди ані нам, батькам, ані нашій дитині 

та не може вважатись порушенням особистих немайнових прав нашої дитини. 

Ця згода не буде нами відкликана, ми (батьки) не будемо вимагати від Організатора та/або третіх 

осіб, яким Організатор надасть відповідні права на використання Зображень, Виконань та Інших 

об’єктів будь-якої плати за реалізацію прав, наданих за цією згодою. 
Батько 

___________                ____________/___________________________/ 

Дата                                        Підпис   ПІБ 

 

Мати 

___________                ____________/___________________________/ 

Дата                                        Підпис   ПІБ 

 

З документом ознайомлена (жодних зауважень не маю) 

Дитина 

___________                ____________/___________________________/ 

Дата                                                        Підпис   ПІБ   

 


