
 

 
Миропільська селищна рада 

 

Розпорядження селищного голови 
 

 05.09.2022 р.                                      смт.Миропіль                                     № 209 

 

Про проведення І етапу V обласного  

фестивалю-конкурсу відеомистецтва 

«Світ очима дітей» 

 

Відповідно до листа КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» Житомирської 

обласної ради від 01.07.2022 № 1-194 «Про проведення V обласного 

фестивалю-конкурсу відеомистецтва «Світ очима дітей»»: 

1. Соціально-гуманітарному відділу: 

1.1. Провести І етап V обласного фестивалю-конкурсу відеомистецтва 

«Світ очима дітей» 21 вересня 2022 року. 

1.2. Надіслати конкурсні роботи для участі в обласному етапі на 

електронну адресу ocnttum@ukr.net до 23 вересня 2022 року. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Сприяти в організації участі учнів у І етапі конкурсу. 

2.2. Врахувати, що умови проведення І етапу конкурсу збігаються з 

умовами проведення обласного етапу (Додаток 1). 

2.4. Надіслати конкурсні роботи та заявки на участь на електронну 

пошту селищної ради до 21 вересня 2022 року. 

 

 

 

Селищний голова                                                             Світлана ВЛАСЮК 
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Додаток 1 до розпорядження № 209 від 05.09.2022. 

Додаток  

до листа КЗПО  

«Обласний Центр ДЮТ»  

Житомирської обласної ради 

від 01.07.2022 № 1-194 

 

Інформаційно-методичні матеріали 

V обласного фестивалю-конкурсу відеомистецтва  

«Світ очима дітей» 

 

Обласний фестиваль-конкурс відеомистецтва «Світ очима дітей» 

проводиться відповідно до «Положення про проведення обласних 

фестивалів-конкурсів учнівської молоді з художньо-естетичного напрямку 

позашкільної освіти в Житомирській області», затвердженого наказом 

управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 

19.02.2015 р. № 50 та зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в 

Житомирській області 13 березня 2015 р. за № 7/1264 з метою розвитку 

відеомистецтва, підтримки учнівських творчих студій, гуртків закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти. 

У зв’язку з воєнним станом  V обласний фестиваль-конкурс 

відеомистецтва «Світ очима дітей» буде проведено заочно, у формі перегляду 

та оцінювання відеоматеріалів членами журі.  

 

Учасники фестивалю-конкурсу та умови участі  

У обласному фестивалі-конкурсі беруть участь здобувачі освіти 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти віком від 11 до 18 років, 

які активно займаються творчою діяльністю і є переможцями заходів 

проведених у  територіальних громадах області. 

Кількість конкурсних робіт від делегації територіальної громади не 

повинна перевищувати кількості номінацій та вікових категорій. 

Відеоробота може бути відзнята будь-якими доступними засобами: 

професійною або непрофесійною відеокамерою, фотоапаратом, смартфоном, 

мобільним телефоном у реальному часі у форматі відео (mp4). (Ширина 

кадру - 1280, Висота - 720). Відеоролик необхідно завантажити на свою 

сторінку в YouTube. Посилання на відео, із зазначенням ім’я та прізвища 

учасника, назви номінації, вікової категорії, освітнього закладу та 

територіальної громади просимо надіслати на електронну адресу Центру 

ocnttum@ukr.net разом із супровідною документацією. 

Хронометраж – до 10 хвилин. 

Учасники самостійно визначають жанр відеоролика («відео-кліп», 

«репортаж», «інтерв’ю» тощо), а також необхідність його озвучення та 

музичного супроводу. 

 

Номінації:       

 «Житомирщина історична»; 
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«Світ навколо тебе»; 

«Бути здоровим – модно».  

 

Вікові категорії: 

11-14 років; 

15-18 років. 

 

Критерії оцінювання (максимальна кількість балів – 40): 

операторська робота (10 балів); 

монтаж відеоролика (5 балів);  

композиція кадру (5 балів); 

звукове оформлення (5 балів); 

розкриття теми та її актуальність (10 балів); 

енциклопедичність (5 балів). 
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Заявка 

на участь в V обласному фестивалі-конкурі 

відеомистецтва «Світ очима дітей» 

 

_____________________________________________________  

(територіальна громада) 

 

№  Номінація Вікова 

категорія 

Назва роботи Прізвище, 

ім’я автора 

Заклад освіти Контактний 

телефон 

учасника  

       

       

       

       

       

 

Посилання на розміщення відеоролику в YouTube______________________ 

 

Педагогічний керівник______________________________________________ 

Номер 

телефону____________________________________________________ 

 

 

 

 

Керівник органу  

управління освітою  

   

 підпис  Прізвище та ініціали 
М.П. 

 

 

 


