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Проблема

Ми живемо в період інформаційної війни, 
коли ворожа інформація проникає в домів-
ки наших сімей, тим самим підриваючи 
нашу українську цілісність, єдність, згурто-
ваність. Все це відбувається із-за незначної 
кількості якісного українського медійного 
контенту.

Наразі не використовуються в повній мірі 
можливості популяризації рідного краю, 
наших досягнень, талантів та величезного 
потенціалу. Втрачаються можливості кори-
стуватися тими перевагами, які пов’язані з 
розвитком кіноіндустрії, а саме економіч-
ним та іміджевим зиском.  

Сьогодні молодь в переважній більшості не 
має довгострокових планів, і все частіше 
планує жити, навчатися, працювати в інших 
країнах та містах.  

Також наразі існує проблема комп’ютерної 
залежності молоді, залежності від соціаль-
них мереж (іноді девіантної поведінки), 
участь в кінопроектах, написання сюжетів, 
зйомки буде відволікати та спрямовувати їх 
енергію в корисне русло.

Нестабільність політичної ситуації, від’їзд 
багатьох кінематографістів за кордон, від-
сутність потрібної кількості кваліфікованих 
кадрів призвело до закриття багатьох кіно-
освітніх закладів в Сумській області. Кіноо-
світою в громадах Сумської області майже 
не займаються, так само, як і в самому місті 
Суми. 

В нашому місті та області необхідно збіль-
шувати кількість закладів неформальної 
освіти, заходів, подій для того, щоб молодь 
пишалася своїми громадами, говорила та 
демонструвала здобутки, таланти. 



Вже сьогодні ми працюємо над відновленням кіноосвіти та 
створенням кіноспільноти Сумщини.

Перші результати 

Ми проводили майстер-класи по кіномистецтву та створення анімацій-
них роликів,  кінопроби, зйомки короткометражних фільмів, творчі зу-
стрічі з кінемотографістами, фотографами, музикантами, лекції та прак-
тичні заняття з режисури кіно, акторскої майстерності, ознайомлення з 
технікою журналістських розслідувань, фоторепортажем та основами 
інтерв’ювання.

Ми знайшли та продовжуємо шукати талановитих, харизматичних, які 
разом з нами будуть об’єднувати коло себе ще більше однодумців.

Сьогодні наша молодь, яку ми об’єднали, у вільний від навчання час, 
знімає кліпи, соціальні відеоролики, інтерв`ю, вони самі пишуть сценарії, 
знімаються, монтують.

Ми з ними теж знімаємося, монтуємо, вигадуємо нові ідеї. 
Ми задаємо напрямок для руху та цінності. Ми навчаємо їх любити своє 
місто, знімати свої роботи про місто, товаришувати та вчитися монітизу-
вати свої таланти та таланти інших, допомагаючи їм. 

Вже зараз ми займаємося тим, що запропонуємо на обласному рівні 
кожній школі приєднатися до нашої роботи та разом розбудовувати об-
ласну мережу кіноклубів. Ми провели проект «Сумська майстерня па-
тріотичного фото та кіно» і всі матеріали курсу будуть поширені серед 
шкіл Сумської області для того, щоб виокремити дітей та молодь, а 
також вчителів, зацікавлених співпрацювати в цій сфері. 

Вже сьогодні у нас

є перші результати 

і ми розуміємо,

що це працює! 



Ми плануємо особисто побувати в кожній школі міста.

Наша справа в тому, щоб в Сумах всі діти та молодь знали, що з нами разом 
можна весело та корисно проводити час.

Згодом планується проводити національні та міжнародні фестивалі.

Вже до осіні ми сформуємо команду всіх охочих займатися кіноосвітою, це 
буде команда вчителів, бібліотекарів, діячів культури та мистецтв, молоді, 
дітей, влади, бізнесу, всіх, хто дійсно буде прагнути розвиватися в цій сфері. 
І вже в вересні запланували провести наш перший спільний фестиваль
фото та кіно.

Мета – розширення гуманітарної підготовки молоді, форму-
вання творчої активності майбутніх кіно- та фото- фахівців, 
формування мережі зацікавлених осіб в розвитку кінемато-
графічної сфери, закладення фундаменту для розвитку 
творчого потенціалу молоді, піднести національно-патріо-
тичний дух молоді.

Плани 



Завдання

Організувати зустрічі та онлайн-перегляди відеоматеріалів та 
методичних матеріалів у школах громад Сумської області з метою 
залучення їх до нашої команди.

Сформувати мережі зацікавлених осіб для закладення фундаменту для 
розвитку кіно- та фото- індустрії в Сумській області.

Створити мережу кіноклубів в Сумській області.

Провести фестиваль мультиплікації, фото та кіно.

Здійснити мотиваційний вплив на молодь та їх батьків задля залучення 
до роботи в кіно- та фото- індустрії.

Розвивати зацікавленість культурною спадщиною українського кінема-
тографа, аналітичні здібності; виховувати повагу до українського кіне-
матографа та діячів кіномистецтва.

Сформувати бажання для створення якісного медійного продукту, 
глибше вивчати рідну мову через сценарії та кінопроекти, що так важ-
ливо в наших нестабільних умовах для прикордонної області.

Легалізувати кіноклуб, як окрему організацію, яка має на меті підвищу-
вати рівень кіноосвіти в м. Суми (сформувати штат працівників, знайти 
приміщення та закупити техніху) та запуститу активну діяльність 
на постійній основі.
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