
У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Про проведення обласного етапу 
Міжнародного дитячого медіафестиваля 
«Дитятко»

На виконання наказу директора департаменту освіти та науки Донецької 
облдержадміністрації від 04.01.2021 № 1 /163-21 -ОД «Про затвердження Плану 
обласних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 
2021 рік (за основними напрямами позашкільної роботи)», з метою виявлення 
та підтримки дитячих студій та гуртків, що займаються екранною творчістю, 
обдарованих дітей; розвитку дитячого кіно та телебачення в Україні, 09.04.2021 
у м. Слов’янськ відбудеться (заочно) обласний етап Міжнародного дитячого 
медіафестиваля «Дитятко» (далі -  Конкурс).

Пропонуємо здійснити заходи щодо проведення відбіркового етапу 
Конкурсу в містах та районах області відповідно до інформаційно-методичних 
рекомендацій (додається) та забезпечити участь дітей-переможців у Конкурсі.

Для участі у Конкурсі необхідно до 02.04.2021 надіслати заявки 
переможців відбіркового етапу на електронну адресу: оЬ1.ґезІіуа1@§;таі1.сот з 
поміткою « Д и т я т к о » .

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
Контактна особа: Костянтин Пр

вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, Донецька область, 84122, е -та іі: йопорсІи(@икг.пеІ

№

Директорам закладів позашкільної
освіти художньо-естетичного
напряму міських рад,
райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад та військово- 
цивільних адміністрацій

Виконавець:
Валентина ОРЄХОВА, 0508747828

Директор ОПДЮТ



Додаток
до листа ОПДЮТ
від _______ 20__ р. №________

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі в обласному етапі 

Міжнародного дитячого медіафестиваля «Дитятко»

Міжнародний дитячий медіафестиваль «Дитятко» (далі Конкурс) 
' проводиться з метою виявлення та підтримки дитячих студій та гуртків, що 
займаються екранною творчістю, обдарованих дітей; розвитку дитячого кіно 
та телебачення в Україні.

Конкурс проводиться серед дитячих творчих телевізійних, анімаційних, 
кіно- та радіостудій, гуртків, колективів і окремих авторів, телерадіокомпаній 
і творчих об'єднань, режисерів та продюсерських центрів, що створюють 
програми і фільми для дітей.

До участі у Конкурсі допускаються роботи, створені протягом року, що 
ще не надсилались.

Вікова категорія учасників -  від 7 до 17 років.
У Конкурсі беруть участь авторські роботи різних жанрів і творчих 

рішень.
Конкурсною програмою передбачено наступні номінації:

I. Міжнародна конкурсна програма:
-  «Кращий ігровий фільм дитячої студії»;
-  «Кращий документальний фільм дитячої студії»;
-  «Краща телепрограма дитячої студії»;
-  «Кращий анімаційний фільм дитячої студії»;
-  «Краща соціальна реклама дитячої студії»;
-  «Краща радіопрограма дитячої студії»;
-  «Краща телепрограма, зроблена для дітей»;
-  «Кращий серіал для дітей»;
-  «Кращий повнометражний фільм для дітей»;
-  «Кращий короткометражний фільм для дітей»;
-  «Кращий анімаційний фільм для дітей»;

II. Національна конкурсна програма:
-  «Місцеве самоврядування -  це ми!»;
-  «Екологія живої природи: відновлення та збереження»;
-  «Наше мирне небо»;
-  конкурс відеоблогерів «ДИТЯТКО.Ьіке».

Учасники Конкурсу мають право брати участь в одній або декількох 
номінаціях.



У номінації «Місцеве самоврядування -  це ми!» перевага надається 
роботам, що відображають роль та специфіку місцевого самоврядування у 
розумінні підлітків, а також розповідають про участь молоді у вирішенні 
питань місцевого значення й розвитку громад, про здобутки та виклики, про 
те, що можуть зробити молоді люди та влада разом задля розвитку рідного 
краю.

Номінація «Наше мирне небо» запроваджена з метою підвищення 
обізнаності підростаючого покоління про авіаційну галузь в Україні та світі, 
для популяризації авіаційних спеціальностей та видів спорту, а також для 
пропагування миру та злагоди у суспільстві. У роботах, що подаватимуться в 
номінації «Наше мирне небо», наявність авіаційної техніки у кадрі не є 
обов’язковою.

Обов’язковою умовою для роботи у номінаціях «Місцеве 
самоврядування -  це ми!», «Екологія живої природи: відновлення та 
збереження», «Наше мирне небо» та конкурсі відеоблогерів 
«ДИТЯТКО.Ьіке» є виконання конкурсної роботи дитячою студією 
(гуртком, автором шкільного віку) або у співпраці з дитячою студією.

Тривалість робіт за номінаціями.
«Кращий ігровий фільм дитячої студії», «Кращий документальний 

фільм дитячої студії», «Краща телепрограма дитячої студії», «Кращий 
анімаційний фільм дитячої студії», «Краща радіопрограма дитячої студії», 
«Краща телепрограма, зроблена для дітей», «Кращий короткометражний 
фільм для дітей» -  до ЗО хвилин.

Конкурс відеоблогерів «ДИТЯТКО.Ьіке» -  до 60 хвилин.

«Місцеве самоврядування -  це ми!», «Екологія живої природи: 
відновлення та збереження» та «Наше мирне небо» -  до 15 хвилин.

«Краща соціальна реклама дитячої студії» -  до 2 хвилин.

«Кращий повнометражний фільм для дітей» та «Кращий анімаційний 
фільм для дітей» -  до 120 хвилин.

«Кращий серіал для дітей» не обмежена.

Вимоги до подання конкурсної роботи:
- відеоробота — у форматі .тр4  (розмір кадру: 1920/1080, кодек: Н.264,

потік (бітрейт) відео: 12000 кб/с;
- аудіоробота -  у форматі .трЗ).
Змонтовані фрагменти або уривки з декількох програм не приймаються.
Відповідальність за недотримання авторства надісланих робіт несуть 

учасники Конкурсу, які представили цю роботу.




