
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

№

Про проведення міського фестивалю 
соціальних учнівських відеопроєктів 
«Сенс життя і моє місце в ньому»

4ІЖ 2021 м. Одеса

З метою сприяння вихованню високих морально-етичних якостей 
підростаючого покоління, підвищення його свідомого ставлення до життя, 
формування навичок соціально активної та соціально компетентної 
особистості до сучасних умов, а також розвитку творчого потенціалу дітей 
та їх змістовного дозвілля, враховуючи встановлені карантинні обмеження 
внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у лютому-березні 2021 року міський фестиваль соціальних 
учнівських відеопроєктів «Сенс життя і моє місце в ньому» (далі -  Фестиваль).
2. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради, керівникам закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти:
2.1. Довести до відома педагогічних працівників інформацію про можливість 
участі учнів та вихованців закладів у Фестивалі відповідно до умов його 
проведення (додаються).
2.2. Врахувати, що до 12 березня 2021 року необхідно розмістити соціальні 
учнівські відеопроєкти на YouTube з обов’язковим заповненням учасниками 
реєстраційної форми за посиланням: https://forms.gle/HovjksAkkAZohxnA9.

' 2.3: Сприяти участі у Фестивалі учнів та вихованців закладів загальної 
середньої та позашкільйої освіти міста.
3. Відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Моргулець Н.А.)
3.1. Підготувати проект наказу департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради «Про підсумки проведення міського фестивалю соціальних учнівських 
відеопроєктів «Сенс життя і моє місце в ньому».
3.2. Здійснити заходи щодо проведення нагородження учасників Фестивалю.
4. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) забезпечити інформаційну 
підтримку проведення Фестивалю.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Чолак В.С.

Директор департаменту

Моргулець Н.А.
724- 60-34

https://forms.gle/HovjksAkkAZohxnA9


Додаток до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської 
від

Умови проведення
міського фестивалю соціальних учнівських відеопроєктів 

«Сенс життя і моє місце в ньому»

Організатором міського фестивалю соціальних учнівських відеопроєктів 
«Сенс життя і моє місце в ньому» (далі - Фестиваль) є департамент освіти та 
науки Одеської міської ради.

Мета Фестивалю: сдрияння вихованню високих морально-етичних якостей 
підростаючого покоління, підвищення його свідомого ставлення до життя, 
формування навичок соціально активної та соціально компетентної 
особистості до сучасних умов, розвитку творчого потенціалу дітей та їх 
змістовного дозвілля.

До участі у Фестивалі запрошуються учні та вихованці закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти міста.

На Фестиваль надаються соціальні учнівські відеопроєкти, створені 
будь-якими доступними засобами. Тривалість відеопроєкту - до 3 хвилин.

У створенні відеопроєктів педагоги, батьки, режисери, відео 
звукооператори можуть брати участь тільки в якості помічників.

Для участі у Фестивалі необхідно розмістити соціальні учнівські 
відеопроєкти на YouTube з обов’язковим заповненням конкурсантами 
реєстраційної форми за посиланням: https://forms.gle/HovjksAkkAZohxnA9.

Учасники міського фестивалю соціальних учнівських відеопроєктів 
«Сенс життя і моє місце в ньому» будуть нагороджені грамотами департаменту

Відеопроєкти будуть розміщені на офіційному вебсайті департаменту
■»

освіти та науки Одеської міської ради.

https://forms.gle/HovjksAkkAZohxnA9

