
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ  

 

__04.12.2017                                       м. Одеса                                          № _559__                                   

 

Про проведення міського творчого  

конкурсу аматорських відео-привітань  

«У Новий рік з новою мрією!» 

до Новорічних та Різдвяних свят 

 

Відповідно до п. 4.4 додатку 2 до Міської цільової програми розвитку 

освіти м. Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської 

ради від 14.06.2017 № 2136-VII, з метою формування у підростаючого 

покоління активної громадянської позиції, виховання патріотичних почуттів і 

любові до рідного міста, розвитку творчого потенціалу дітей та молоді: 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про міський творчий конкурс аматорських        

відео-привітань «У Новий рік з новою мрією!» до Новорічних та Різдвяних 

свят (далі - Положення) (додаток 1). 

2. Провести у грудні 2017 року міський творчий конкурс аматорських        

відео-привітань «У Новий рік з новою мрією!» до Новорічних та Різдвяних 

свят (далі – Конкурс) відповідно до Положення. 

3. Затвердити склад журі Конкурсу (додаток 2). 

4. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради, керівникам закладів освіти:    

4.1. Довести до відома педагогічних працівників закладів освіти м. Одеси 

інформацію про можливість участі учнів та вихованців закладів освіти міста              

у Конкурсі та його Положення.    

4.2.  Врахувати, що до 15 грудня 2017 року аматорські відео-привітання 

розміщуються на YouTube (https://www.youtube.com) та надається заявка 

(додаток 3) на участь у Конкурсі до відділу молодіжної політики 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради в паперовому та 

електронному вигляді на електронну адресу: deposvita@ukr.net відповідно до 

Положення. 

4.3. Сприяти участі у Конкурсі учнів та вихованців закладів освіти міста. 

5. Відділу молодіжної політики департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради підготувати до 22 грудня 2017 року проект наказу департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради «Про підсумки міського творчого 

конкурсу аматорських відео-привітань «У Новий рік з новою мрією!» до 

Новорічних та Різдвяних свят».  

https://www.youtube.com/
mailto:deposvita@ukr.net


6. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради розмістити на сайті департаменту інформацію 

про підсумки проведення Конкурсу.  

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників 

директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради Столбову І.Є., 

Думу О.М. 

 

 

Директор департаменту                                                                     О.В. Буйневич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чолак В.С. 

726-10-34 

 

 



 Додаток 1 

до наказу департаменту 

освіти та науки Одеської 

міської ради  

від _____________ № ______ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міський конкурс аматорських відео-привітань 

«У Новий рік з новою мрією!» до Новорічних та Різдвяних свят 
 

Організатором міського конкурсу аматорських відео-привітань «У Новий 

рік з новою мрією!» до Новорічних та Різдвяних свят (далі – Конкурс)                        

є департамент освіти та науки Одеської міської ради (далі – Департамент). 
 

Мета Конкурсу 
 

- формування у підростаючого покоління активної громадянської позиції; 

- виховання патріотичних почуттів і любові до рідного міста та своєї 

Батьківщини; 

- розвиток творчого потенціалу дітей та учнівської молоді; 

- виявлення та підтримка талановитих дітей. 
 

Учасники Конкурсу 
 

До участі у Конкурсі запрошуються учні та вихованці закладів освіти 

міста. 

На Конкурс надаються аматорські відеоролики, створені будь-якими 

доступними засобами, що містять Новорічні та Різдвяні привітання у будь-

якій формі. 

Тривалість відеоролику - до 5 хвилин.  

У створенні та виробництві відеороликів дорослі фахівці (педагоги, 

батьки, режисери, відео-звуко-оператори, автори творів) можуть брати участь 

тільки в якості помічників. 
 

Порядок проведення Конкурсу та визначення його переможців 
 

Для участі у Конкурсі необхідно до 15 грудня 2017 року розмістити  

аматорські відео-привітання на YouTube (https://www.youtube.com) та надати 

до відділу молодіжної політики департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради заявку на участь у Конкурсі в паперовому та електронному 

вигляді на електронну адресу: deposvita@ukr.net. 

Шляхом інтерактивного голосування до 22 грудня 2017 грудня на 

електронних ресурсах у мережі Інтернет обираються 10 кращих аматорських 

відео-привітань Конкурсу. 

Журі Конкурсу, склад якого затверджується наказом Департаменту, з 

числа 10 кращих аматорських відео-привітань визначає переможців Конкурсу 

за номінаціями: 

- «Найкраще аматорське відео»; 

https://www.youtube.com/
mailto:deposvita@ukr.net


 

- «Приз глядацьких симпатій»; 

- «Дружна дитяча родина»; 

- «За оригінальність ідеї»; 

- «Надія міста». 

Переможці міського творчого конкурсу аматорських відео-привітань              

«У Новий рік з новою мрією!» до Новорічних та Різдвяних свят 

нагороджуються грамотами Департаменту та грошовими винагородами. 

Відео-привітання – переможців Конкурсу розміщуються на офіційному 

сайті Одеської міської ради та Департаменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Додаток 2  

до наказу департаменту 

освіти та науки Одеської 

міської ради  

від _____________ № ______ 

 

 

Склад журі 

міського творчого конкурсу аматорських відео-привітань  

«У Новий рік з новою мрією!» до Новорічних та Різдвяних свят 

 

Голова журі:  

Ковальчук І.В.   - начальник відділу інформаційно-інноваційних 

технологій департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради; 

Секретар журі:   

Горячева Н.Л. - головний спеціаліст відділу молодіжної політики 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

Члени журі:  

Прокопенко Л.П. - начальник територіального відділу освіти Київського 

району Одеської міської ради; 

Деребізова Г.А. - методист інформаційно-методичного центру 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради; 

Філлер Ю.Г. - головний спеціаліст територіального відділу освіти 

Приморського району департаменту освіти та науки  

Одеської міської ради; 

Нілова С.А - головний спеціаліст територіального відділу освіти 

Малиновського району департаменту освіти та науки  

Одеської міської ради; 

Кривулько Т.О. - головний спеціаліст територіального відділу освіти 

Суворовського району департаменту освіти та науки  

Одеської міської ради. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          Додаток 3  

до наказу департаменту 

освіти та науки Одеської 

міської ради  

від _____________ № ______ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у міському творчому конкурсі аматорських відео-привітань  

«У Новий рік з новою мрією!» до Новорічних та Різдвяних свят 

 

 

Заклад освіти: _______________________________________________________ 
 

Посилання на сторінку YouTube, на якій розміщено аматорське відео-

привітання _________________________________________________________ 

 

Керівник або автор проекту ___________________________________________ 

 

Контактний телефон керівника або автору проекту _______________________ 

 

___________2017 року 

 

 

Директор закладу освіти                                                                                 Підпис 

МП                                  
 

 

 

 

 

 
 


