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            Додаток  

                             до наказу Департаменту 
       від 01.03.2017 

                                       № 0188 
 

 

Методичні рекомендації до проведення  

Обласного форуму медіапроектів на тему 

«Про Батьківщину свою дбаю, бо право жити гідно маю». 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна 

системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських 

організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо 

формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 

виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 

інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 

демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-

патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до 

українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною 

метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, 

гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних 

обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, 

досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, 

зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку 

українського суспільства і держави. 

 

Обласний форум медіапроектів «Про Батьківщину свою дбаю, бо право жити 

гідно маю» (далі Форум) проводиться відповідно до: 

Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 

2020 роки (Указ Президента України від 13.10.15 року №80/2015);  

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді (Наказ Міністерства освіти і науки від 16.06.2015 №641); 

Пріоритетних заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності та 

консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій 

сфері (Указ Президента України від 01.12.2016 №534/2016); 

спільного наказу Департаменту освіти і науки, Департаменту культури, 

туризму, національностей та релігій, Управління молоді, фізичної культури та 

спорту Запорізької облдержадміністрації від 13.07.2015 №0402/172/323; 
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Плану роботи Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 

на 2017 рік (п.5.8). 

Форум проводиться у формі демонстрації медіапроектів громадянсько- 

патріотичного спрямування. 

Організатори Форуму медіапроектів: 

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Класичний приватний університет 

Співорганізатори Форуму медіапроектів: 

Обласний центр патріотичного виховання молоді 

Запорізький обласний центр науково-технічної творчості молоді «Грані» 

Партнери медіафестивалю: 

Мелітопольське училище культури 

Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді. 

До участі в організації та проведенні Форуму можуть залучатися інші 

партнери - органи державної влади та місцевого самоврядування, громадські 

організації, національно-культурні товариства, навчальні заклади, заклади та 

установи культури, приватні компанії та інші зацікавлені особи та організації. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФОРУМУ МЕДІАПРОЕКТІВ 

 

Мета форуму медіапроектів: забезпечення у молодого покоління розвинутої 

патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до 

Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної 

пам’яті. 

Завдання форуму медіапроектів: 

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися 

з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів 

та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність;  

- створення і розвиток єдиного освітньо-культурного простору; 

- популяризація української мови як державної.  

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

- розвиток міжкультурного діалогу шляхом залучення до участі громадян 

України всіх національностей; 

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського 

суспільства; 

- сприяння усвідомленню взаємозв’язку між індивідуальною свободою, 

правами людини та її патріотичною відповідальністю; 

- підвищення рівня медіаграмотності, шляхом залучення учасників до 

створення медіапроектів громадянсько-патріотичного спрямування; 
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- залучення дітей та молоді до участі у збереженні і підтримці єдності 

українського суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і 

злагоди; 

- сприяння утвердженню здорового способу життя молодих громадян з 

урахуванням принципів національно-патріотичного виховання; 

-  створення навчально-виховного контенту. 

 

УЧАСНИКИ ФОРУМУ МЕДІАПРОЕКТІВ 

Учасниками Фестивалю можуть бути:  

- діти та молодь віком до 35 років, що проживають на території Запорізької 

області; 

- окремі особи та творчі групи загальноосвітніх, позашкільних, професійно-

технічних, інтернатних та вищих навчальних закладів, закладів та установ 

культури Запорізької області; 

- громадські діячі та громадські організації; 

- національно-культурні товариства; 

- мистецькі об’єднання та інші зацікавлені особи. 

 

НОМІНАЦІЇ 

Роботи подаються на Форум за номінаціями: 

соціальний ролік -  до 2 хвилин 

соціальне відео - до 10 хвилин (відеороботи не обмежуються за жанрами: 

документальні, хронікально-документальні, ігрові, науково-популярні, 

телепередачі, репортажі тощо)  

анімаційне відео  - до 3 хвилин 

ліб-даб (Lip Dub) (яскравий, дінамичний музичний кліп з використанням 

великої кількості людей, що знімається одним дублем протягом однієї сесії і не 

монтується) – до 6 хвилин 

соціальний флешмоб (у форматі відео) до 3 хвилин 

Інтернет-творчість (соціальні сайти, блоги, віртуальні графічні матеріали 

із посиланням електронної адреси) 

стаття у друкованому або електронному виданні - до 3 сторінок  (14 кегль, 

гарнітура Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, наявність полів: 

праве –1,5 см, верхнє, нижнє і ліве - 2см). 

соціальний плакат (у друкованому вигляді – формат А3 та в електронному 

- у форматі pdf та jpg); 

соціальний фоторепортаж (у форматі презентації; у друкованому та 

електронному вигляді кількістю до 10 фото); 

 

Вимоги до медіапроектів 
теми мають відповідати концептуальній меті Форуму; 

представлені на Форум матеріали повинні відповідати законодавству 

України,  
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медіапроект має бути орієнтований на сучасні форми і методи створення 

медіатекстів, при дотриманні форми жанру і використанні виразних засобів мови, 

мовлення тощо. 

Мова медіапроектів: українська. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ФОРУМУ МЕДІАПРОЕКТІВ 

Організаційний комітет Форуму: 

- розробляє план заходів щодо підготовки та проведення заходу та забезпечує 

його виконання; 

- формує кількісний та персональний склад Експертної ради для визначення 

лауреатів та домінантів; 

- забезпечує поширення інформації про проведення заходу, його зміст та 

умови через засоби масової інформації; 

- приймає заявки на участь; 

- забезпечує організацію діяльності Експертної ради Форуму; 

- організовує демонстрацію медіапроектів та церемонію відзначення 

лауреатів і номінантів Форуму. 

Оргкомітет Форуму залишає за собою право тиражування, відтворення та 

демонстрації матеріалів у контексті заходів для висвітлення Форуму без виплати 

авторського гонорару, але із зазначенням авторства. 

 

ЕКСПЕРТНА РАДА ФОРУМУ МЕДІАПРОЕКТІВ 

 

Для оцінки медіапроектів, створених учасниками Форуму, формується 

Експертна рада, яка складається з представників: 

Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства 

у Запорізькій області при голові облдержадміністрації;  

Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при 

Департаменті освіти і науки Запорізької облдержадміністрації; 

Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному 

управлінні юстиції у Запорізькій області;  

Координаційної ради національних товариств при голові Запорізької 

облдержадміністрації; 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

закладів освіти та культури; 

громадських організацій; 

засобів масової інформації; 

інших зацікавлених осіб. 

Експертна рада Форуму забезпечує експертизу та оцінку медіапроектів за 

двома віковими групами – особами і творчими групами віком учасників до 18 

років та особами і творчими групами віком учасників 18 - 35 років за такими 

критеріями: 

- відповідність темі фестивалю, актуальність роботи та розкриття теми, 

наявність ідеї (максимально 20 балів); 

- оригінальність задуму, творчий підхід (максимально 20 балів); 
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- зрозумілий виклад і вираз головної ідеї поданого матеріалу 

(максимально 20 балів); 

- цілісність роботи (максимально 20 балів); 

- виразність, «читаність» використаних образів, емоційна та раціональна 

насиченість роботи (максимально 20 балів). 

Рішення членів Експертної ради фестивалю приймається по кожній роботі 

окремо за 100 бальною системою. 

Результати конкурсних робіт в рамках Форуму заносяться в особисті 

протоколи членами Експертної ради. 

Протоколи оголошенню не підлягають, апеляції по результатам Форуму не 

приймаються.  

На основі протоколів оргкомітет Форуму визначає лауреатів та номінантів, 

оголошує гран-прі у кожній номінації. 

 

ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМУ МЕДІАПРОЕКТІВ 

Терміни проведення Форуму: 

початок - 02.03.2017; 

прийом заявок на участь у майстер-класах – до 15.03.2017; 

проведення майстер-класів – з 18.03.2017 по 23.03.2017; 

прийом заявок на участь та творчих робіт  – з 15.03 по 10.04.2017; 

оцінювання творчих робіт з 10.04 по 15.04.2017; 

підведення підсумків та відзначення лауреатів та номінантів – 21.04.2017; 

оприлюднення матеріалів – травень 2017 р. 

Місце проведення Форуму у формі демонстрації медіапроектів громадянсько- 

патріотичного спрямування: Класичний приватний університет (м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського 70-б) 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМУ МЕДІАПРОЕКТІВ  
Участь у Форумі здійснюється на безоплатній основі. 

Для підготовки медіапроектів створюється творча група, учасники якої 

реєструються – подають заявку на участь у Форумі. 

До участі у відеофільмі творчою групою можуть залучатися інші особи, 

організації, творчі колективи, які створюють персонажі визначеного сюжету. 

Підготовку матеріалів творча група здійснює за власним графіком, 

використовуючи як професійне фото- та відео обладнання, так і непрофесійне. 

Відеоматеріал має бути представлений у форматах avi, mpg, mp4. 

Анімаційне відео  - у форматах avi, mpg, mp4,swf. 

Друкований матеріал - у форматах pdf та jpg  

Розміщення матеріалів 

Заявка на участь надсилається на електронну адресу: mediafest2017@ukr.net 

з приміткою *заявка на Форум. 

Матеріали з номінацій: соціальний ролік, соціальне відео, анімаційне 

відео, ліб-даб (Lip Dub), соціальний флешмоб, Інтернет-творчість, стаття в 

електронному виданні розміщуються учасниками самостійно на безкоштовних 

серверах з відкритим доступом для інших учасників. Після цього подається заявка 
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на участь у Форумі (за формою Додаток 1), де обов’язково вказується 

посилання на місце розміщення даного проекту. 

Матеріали з номінацій: соціальний плакат (у друкованому вигляді – формат 

А3), соціальний фоторепортаж (у друкованому вигляді кількістю до 10 фото) 

надсилається на адресу Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (69035 м.Запоріжжя пр. Соборний б.145 к.511) (з позначкою 

форум медіапроектів «Про Батьківщину свою дбаю, бо право жити гідно маю») 

та в електронному вигляді на адресу mediafest2017@ukr.net. 

Участь у Форумі означає згоду авторів на використання роботи у навчально-

виховному процесі та оприлюднення у засобах масової інформації. 

Використання медіапроектів може здійснюватись в некомерційних цілях без 

виплати грошової винагороди автору (авторському колективу), проте з 

обов'язковим зазначенням імені автора (співавторів).  

На матеріали, надані для участі у Форумі, зберігається авторське право в 

рамках діючого законодавства.  

 

Організатори та співорганізатори Форуму забезпечують проведення майстер 

класів, в яких може брати участь як вся творча група, так і окремі її представники.  

Майстер-класи проводяться особами, що являються фахівцями в даній сфері. 

Майстер-класи проводяться за наступним графіком: 

Інститут журналістики і масової комунікації Класичного приватного 

університету (м. Запоріжжя вул. Жуковського 70-б) 

 

тема майстер класу дата час 

медіапродукт як спосіб реалізації 

соціальної відповідальності 

суспільства 

23.03.17 11-00 – 13-00 

Інтернет як платформа висвітлення 

соціальнозначущих питань   

23.03.17 11-00 – 13-00 

 

Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» (м.Запоріжжя, 

пр.Маяковського, 14) 

 

тема майстер класу дата час 

основи операторської майстерності та 

монтажу 

18.03.2017 10.00. – 12.00. 

основи Flesh-анімації 19.03.2017 15.00. – 17.00. 

написання та оформлення статей 18.03.2017 10.00. – 12.00. 

* учасники можуть брати участь у майстер-класах без обмежень за та 

темами та кількістю.  

*Для участі у майстер-класах учасникам необхідно надіслати заявку (за 

формою Додаток 2))  на електронну адресу mediafest2017@ukr.net в термін до 

15 березня 2017 року. 

Рекомендовані напрямки для підготовки медіапроектів: 

Історико-культурна спадщина: збережемо разом 
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Народ мій - то є Україна 

Сім’я як осередок міжкультурного діалогу 

Україна багатокультурна 

Україна як місце діалогу культур 

Молодіжний досвід міжкультурної комунікації 

Дорога до храму 

Релігійна різноманітність України: історичний та сучасний вимір 

Герої України (видатні діячі) українського державотворення 

Митці України - Титани духу 

Експедиція в минуле 

Експедиція в майбутнє 

Рушник єднання 

Послання нащадкам  

Мій край - моє натхнення 

Україна - моя країна! 

Моя Батьківщина для мене єдина 

Прикрасимо наше місто (село, селище) 

Видатні імена сучасної України 

Сюжетні замальовки рідного краю 

Мої відомі земляки 

Ми усі одна сім’я 

Від серця до серця 

Здорова нація моя: він,вона, і ти і я 

Безпека життя - запорука здоров’я  

Екологічна варта 

Я господар на своїй землі 

Моє майбутнє в Україні 

Добрі справи для людини – гарні справи для країни 

Коли я стану …, я для країни… 

Професія … майбутнє України 

Моя громадянська позиція 

Участь у житті суспільства як вияв найкращих інтересів людини 

За честь і гідність я готовий … 

Що може громадянин дати своїй країні  

Кроки моєї участі в житті громади (країни, держави) 

Мої громадянські права 

Я українець, є у мене право … 

Батьки та родина захистять права дитини  

Відстоюй права людини сьогодні 

Я обираю своє майбутнє 

Демократичне врядування у нашому закладі 

Знати і захищати свої права - обов’язок кожної людини 
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Додаток 1  

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ФОРУМІ МЕДІАПРОЕКТІВ 

 «Про Батьківщину свою дбаю, бо право жити гідно маю» 

Від___________ (навчальний заклад, організація, колектив яку представляє творча 

група,  особа (при індивідуальній участі) 

) 

Назва номінації_________________________________ 

Назва медіапроекту ---------------------------------------------------- 

Робота розміщена на ______ за адресою (посилання на електронний ресурс) 

 

ПІБ учасників творчої групи Вік учасника Контактний 

тел. учасника 

e-mail 

1.    

2    

3    

4    

5    

Керівник групи (якщо є)    

    

 

5. Анотація (короткий зміст) проекту: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Керівник закладу, організації, колективу;  

особа (у разі індивідуальної участі)                           _____________/________/ 

 

Дата подачі заявки «___»________ 2017 р. 
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Додаток 2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У МАЙСТЕР-КЛАСІ 

ФОРУМУ МЕДІАПРОЕКТІВ 

 «Про Батьківщину свою дбаю, бо право жити гідно маю» 

Від___________ (навчальний заклад, організація, колектив яку представляє творча 

група, особа (при індивідуальній участі) 

_________________________________ 

ПІБ 

учасників 

творчої 

групи 

Вік 

учасника 

Контактний 

тел. 

учасника 

Тема 

майстер-

класу 

Дата  

майстер-

класу 

Місце  

проведення 

1.      

2      

3      

4      

5      

Керівник 

групи  

(якщо є) 

     

      

 

Керівник закладу, організації, колективу;  

особа (у разі індивідуальної участі)                           _____________/________/ 

 

Дата подачі заявки «___»________ 2017 р. 

 


