


«Духовність – шлях до майбутнього»
Культурно-просвітницький п’ятиденний

фестиваль, спрямований на збереження і
розвиток національних традицій української
культури, підвищення рівня освіти серед всіх
верств населення, знайомство з митцями
сучасності та популяризацію українських
цінностей, створення сучасного освітнього
простору для активної творчої реалізації,
влаштування справжнього свята за участю
національного оркестру та зірок української
естради.



День перший: 
наукова конференція

Доповіді з літератури, історії, фізики,
біології, інформаційних систем та ін. від
провідних вчених та практиків країни. Ми
розкажемо про новітні технології у галузі
науки, проведемо цікаві інтерактиви та
зможемо зацікавити не тільки підростаюче
покоління, а й тих, хто давно закінчив
навчальні заклади.



День другий: 
знайомство з видатними митцями сучасності в 

області літератури, образотворчого і прикладного 
мистецтва

Влаштування виставки картин та книг,
спілкування з митцями в рамках лекцій та
діалогів. Мета – привернути увагу українців
до своєї історії та культури, пробудити
генетичну пам'ять, дати можливість
пишатись своїм краєм та людьми,
розширити горизонти та можливості для
підростаючого покоління, дізнатися секрети
великих українців, що нададуть відповіді на
всі питання стосовно їх творчості та
мистецтва.



День третій: 
"Успішні жінки про красу, духовність та 

мистецтво"
Кожна жінка має своє уявлення про успіх. Але

є певні риси, які об'єднують усіх найбільш
успішних жінок. Саме в цей день успішні жінки
розкажуть про свої секрети, поділяться досвідом
та дадуть поради всім, хто хоче бути щасливим,
тому що духовна складова є основою їх життя та
базисом їх перемог. Мотивуючі лекції та
знайомство з видатною чарівною половиною
українського суспільства не залишить осторонь
жодного та сприятиме самовдосконаленню, а з
часом, реалізації мрій кожного відвідувача
форуму.



День четвертий: 
релігії, мови та сім’ї
Виступ провідних українських психологів

та представників релігійних конфесій з
питань сім’ї, формування етносу,
державності та релігії в Україні.
Проведення відкритих майстер-класів зі
знання мов країн світу від членів об’єднань
національних меншин України, відкритий
діалог з експертами та психологами по
відбудові та зміцненню українських родин.



День п’ятий: 
проведення урочистого концерту та творчих 

майстер-класів

З обіду - проведення майстер-класів: музичного,
образотворчого, спортивного, танцювального,
майстер-класу зі співу та хореографії для дітей і
дорослих від митців та зірок фестивалю. «Духовність
– шлях до майбутнього» - фестиваль освіти, сімейних
та культурних цінностей, який надасть можливість
навчитись та проявити себе юним талантам на малій
сцені. Можливий виступ місцевих колективів, аби не
залишити без уваги дитячу творчість, від якої
насамперед залежить її розвиток, а отже — майбутнє
національної культури і духовності.



День п’ятий: 
проведення урочистого концерту за участю 

національного оркестру України та зірок 
української естради

Вечірню програму свята розпочинатиме
національний оркестр України з годинною
програмою українських пісень в сучасній
обробці та світових хітів. Одразу після
урочистого виступу оркестру фестиваль
прикрасить червона доріжка, по якій пройдуть
зірки української естради. Одна сцена поєднає
близько 50 артистів України. На відвідувачів
заходу чекає неперевершена атмосфера та
особливий репертуар до самого вечора.



Проблема

Низький рівень освіченості суспільства,
вплив мережі інтернет на підростаюче
покоління та зменшення авторитету
українських митців серед молоді. Негативні
тенденції по кількості розлучень в Україні,
проблеми виховання дітей, велика кількість
ЗМІ та різнобічне трактування історичних подій
та проблем суспільства, мало ініціативність
населення та зневіра у світле майбутнє країни.



Ключові показники оцінки результату проекту

Підвищення рівня освіти серед населення,
мотивація до самореалізації, зацікавлення
молоді у саморозвитку та підвищення рівня
патріотизму і гордості за Україну, укріплення
позицій сім'ї, як соціального інституту,
зменшення кількості виїздів за кордон на
постійне місце проживання та зневіри
суспільства, популяризація сучасної української
культури та мистецтва, розвиток творчих
здібностей у молоді й підвищення
майстерності, мотивація населення на нові
вдалі рішення.



Соціальна ефективність проекту та його 
загальнодоступність

Фестиваль проходитиме на безоплатній основі для населення.
Його можуть відвідати всі бажаючі.

Термін реалізації проекту – 5 днів. Період звітування – місяць з
дня реалізації проекту.


