
У К Р А ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Про обласну відео акцію «Привітай захисника України» 
до Дня захисника України

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 
обласної державної адміністрації від 04 січня 2018 року № 2 «Про затвердження 
Плану обласних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю 
на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)», з метою зміцнення 
почуття патріотизму вихованців, усвідомлення себе українцем, почуття 
особистої відповідальності за долю держави, вшанування мужності та героїзму 
захисників незалежності і територіальної цілісності України, з 01.10.2018 по 
12.10.2018 Донецьким обласним палацом дитячої та юнацької творчості в 
закладах позашкільної освіти Донецької області проводиться обласна відео 
акція «Привітай захисника України» до Дня захисника України (далі -  Акція).

Пропонуємо здійснити заходи щодо участі в Акції відповідно до 
інформаційних рекомендацій (додаються).

Просимо до 12.10.2018 надіслати роботи на електронну адресу: 
obl.festival@gmail.com з поміткою «Привітай захисника України».

Контактна особа: Шандура Ганна Миколаївна (099-766-84-95)

вул. Центральна, 39, м. С лов 'янськ , Донецька область, 84122, e-mail: donopdut@ukr.net

№

Директорам закладів позашкільної 
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Додаток
до листа ОІ ІДІОТ 
від 0//0 20 4Ґр.

Інформаційні рекомендації  
щодо участі в обласній відео акції «Привітай захисника України»

до Дня захисника України
Обласна відео акція «Привітай захисника України» до Дня захисника 

України (далі -  Акція) проводиться з метою зміцнення почуття патріотизму 
вихованців, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності 
за долю держави, вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і 
територіальної цілісності України.

До участі в Акції запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, 
загальної середньої освіти Донецької області віком від 5 до 21 років.

Вимоги до відео:
1. Відео можуть бути персональними та/або колективними.
2. Містити в собі привітання захисників України, виключно державною 

мовою.
3. Кількість робіт, представлених одним учасником -  не більше трьох.
4. Тривалість відео-привітання не більше 15 секунд.
5. Відео надсилати у форматі АVI або МР4.




