
 
Миропільська селищна рада 

 

Розпорядження селищного голови 
 

 09.01.2023 р.                                      смт.Миропіль                                     № 3 

 

 

Про проведення І етапу  

відеопроєкту «Капсула часу з  

посланням у майбутнє» 
 

Відповідно до Календаря відкритих масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю і семінарів-практикумів на 2023 рік (лист 

УДЦНПВКТУМ від 19.09.2022 № 232), листа КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» 

Житомирської обласної ради № 9-14 від 09.01.2023 та за ініціативи 

Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 

молоді 

1. Соціально-гуманітарному відділу: 

1.1. Провести І етап відеопроєкту «Капсула часу з посланням у 

майбутнє» 1 лютого 2023 року. 

1.2. Надіслати конкурсні роботи переможців та заявку для участі в 

обласному етапі до 10 лютого 2023 року на електронну адресу Центру 

ocnttum@ukr.net. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

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

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

умовами проведення обласного етапу (Додаток 1). 

2.4. Представити конкурсні роботи та заявки на участь (Додаток 2) за 

адресою селищної ради до 30 січня 2023 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

селищного голови з гуманітарних питань Яцкову І. В. 

 

 

 

 
Селищний голова                                                             Світлана ВЛАСЮК 

 

 

 

 

 
 

mailto:ocnttum@ukr.net


Додаток 1 

до листа КЗПО «Обласний 

Центр ДЮТ»  

Житомирської обласної ради 

від 09.01.2022 № 9-14 

 

УМОВИ 

проведення обласного етапу відеопроєкту «Капсула часу з посланням у 

майбутнє», присвяченого Дню Соборності України 

 

Загальні положення 

Обласний відеопроєкт «Капсула часу з посланням у майбутнє» (далі – 

Відеопроєкт) – проводиться з метою зафільмувати думки, бажання та мрії 

українців сьогодні, щоб нагадати про них в майбутньому. 

Саме зараз ми творимо історію Батьківщини, віддаючи найважливіше: 

час, сили, здоров’я та навіть життя. Кожне послання від кожного українця 

надважливе, адже саме ми формуємо майбутнє нашої держави квітучої і 

неперможної України. 

Участь у Відеопроєкті сприятиме: 

збереженню та передачі емоцій, які кожен українець переживає зараз, 

наступним поколінням;  

вихованню почуття особистої відповідальності, гордості за українську 

націю на героїв; 

формуванню чіткої позиції щодо зміцнення державності, почуття 

української ідентичності та національної свідомості; 

формулюванню своїх надій, мрій та очікувань щодо України за 5 років. 

 

Керівництво Відеопроєктом 

Організацію та проведення відеопроєкту здійснює Комунальний заклад 

позашкільної освіти «Обласний Центр ДЮТ» Житомирської обласної ради. 

 

Учасники Відеопроєкту 

До участі у Відеопроєкті запрошуються учні, вихованці, учнівські 

колективи закладів загальної середньої, позашкільної освіти. 

 

Зміст та вимоги до Відеопроєкту 

Учасники Відеопроєкту записують відеозвернення в майбутнє у якому 

дають відповіді на наступні питання: 

1. Якою ви бачите нашу країну через 5 років? 

2. Що зміниться за ці 5 років? 

3. Про що ми будемо мріяти? 

4. Що змушує вас вірити в перемогу? 

5. Які нові традиції з’являться в українців? 

Завантажити відео потрібно в горизонтальному форматі. Ракурс для 

зйомки – портретний та (або) поясний план з акцентом на людині. Тривалість 

відео до 3 хв. 



 

 

Програма Відеопроєкту 

Учасники з 06 січня до 01 лютого 2023 року виставляють відео роботи 

на власних ВІДКРИТИХ інтернет-ресурсах (Facebook, Instagram, Tik-Tok, 

YouTube, тощо) з хештегом #капсула_часу #КЗПО «Обласний Центр ДЮТ», 

обов’язково вказують назву освітнього закладу під відео. 

Учасникам обов’язково потрібно оформити відповіді на питання у 

форматі А4, набраний гарнітурою Times New Roman, розмір шрифту – 14 та 

надіслати на електронну адресу КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» 

Житомирської обласної ради ocnttum@ukr.net з позначкою «Капсула часу» 

разом із відео роботою та заявкою. 

Матеріали на конкурс приймаються державною мовою. 

Текстові матеріали Відеопроєкту будуть сформовані в електронну 

збірку, яку можна буде завантажити та в подальшому використати у роботі. 

 

Нагородження учасників 

Всі учасники Відеопроєкту нагороджуються дипломами КЗПО 

«Обласний Центр ДЮТ» Житомирської обласної ради. 

 

 

  

mailto:ocnttum@ukr.net


 
Додаток 2 

до листа КЗПО «Обласний 

Центр ДЮТ»  

Житомирської обласної ради 

від 09.01.2023 № 9-14 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник________________________ 

_______________________________ 
          (найменування органу управління освіти) 

 

__________________/___________________ 
          (підпис)     (прізвище, ініціали) 

 

МП 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у обласному етапі Відеопроєкту «Капсула часу з посланням у 

майбутнє», присвяченого Дню Соборності України 

 

_______________________________________________________ 
(територіальна громада) 

 

 
№ 

 

ПІБ 

автора 

Дата 

народження 

 

Заклад 

загальної 

середньої 

освіти 

(клас)  

Заклад 

позашкі-

льної 

освіти 

(гурток) 

ПІБ 

керівника 

Посада 

керівника, 

контакти 

 

Електронна 

адреса 

учасника 

Посилання на 

розміщений 

пост в соц. 

мережах 

   

 

      

 

 

Керівник органу  

управління освітою  

   

 підпис  Прізвище та ініціали 

М.П. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


