
УМОВИ 

проведення Міського медійного марафону учнівської молоді м. Києва  

«ГЕРОЇ СЬОГОДЕННЯ» 

 

І.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

1.1. Міський медійний марафон учнівської молоді м. Києва «Герої 

сьогодення» (далі – Марафон) проводиться з метою збереження пам'яті про 

українських захисників у боротьбі з російською агресією та подвиги 

українського народу у війні з російськими загарбниками. 

1.2. Завданнями Марафону є: 

- моральна і психологічна підтримка захисників нашої Батьківщини; 

- виховання патріотичних, моральних і вольових якостей у підростаючого 

покоління;    

- пробудження поваги молоді до історії свого роду, міста, країни; 

- реалізація державних програм з духовного та національно-

патріотичного виховання підростаючого покоління; 

- розробка та запровадження нових форм краєзнавчої роботи у місті; 

- надання методичної допомоги педагогам закладів освіти м. Києва з 

організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи у воєнний 

час. 

1.3. Марафон проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 

здобувачів освіти та вихованців закладів освіти, дитячих громадських 

об’єднань м. Києва. 

 

ІІ. УЧАСНИКИ МАРАФОНУ 

У Марафоні беруть участь здобувачі освіти та вихованці закладів освіти, 

дитячих громадських об’єднань м. Києва.  

 

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ МАРАФОНУ 

Марафон проводиться на площинах Інтернету з 24 лютого по 31 травня 

поточного навчального року. 

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО МАРАФОНОМ 

       Загальне керівництво заходом здійснює КПНЗ «Київський центр дитячо-

юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» за 

підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА). 

 

 

 

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МАРАФОНУ 

Для участі у Марафоні необхідно з 24 лютого по 31 травня н.р. 

зареєструватись, заповнивши форму «РЕЄСТРАЦІЯ» на сайті нашого Закладу  

(https://docs.google.com/forms/d/18bLVs4MkbVL8eqFyAz-

ckobCD7h17iyqwKROieAvdk0/edit ) та надіслати  самостійно підготовлені 

індивідуальні або колективні відеороботи, в яких пропонується розповісти про 

долі мешканців Києва, інших куточків України, які в цей час 

https://docs.google.com/forms/d/18bLVs4MkbVL8eqFyAz-ckobCD7h17iyqwKROieAvdk0/edit
https://docs.google.com/forms/d/18bLVs4MkbVL8eqFyAz-ckobCD7h17iyqwKROieAvdk0/edit


боронять/боронили Україну в лавах ЗСУ або в інших військових формуваннях, 

або здійснюють волонтерську діяльність, або є свідками злочинів цієї війни. 

 Посилання на відеоролики учасники надсилають під час реєстрації на 

сайті Закладу  для розміщення матеріалів адміністраторами Закладу або 

самостійно розміщують свої матеріали у групі «ПАМ’ЯТАЙМО»  

https://www.facebook.com/groups/1064324470818764   з хештегами: 

 #КЦДЮТКВПВ, #КЦДЮТКВПВ_ГЕРОЇ_СЬОГОДЕННЯ     

  

VІ. ВИМОГИ ДО ВІДЕОРОБОТИ 

На Марафон подаються відеоролики відповідної тематики. 

Час демонстрації відео: до 3 хвилин. 

У титрах відеоролику або безпосередньо у пості з роликом зазначити 

назву відеороботи, дату створення, використані джерела та інформацію про 

автора(ів):  

- П.І.Б. учасника(ів); 

- клас, заклад освіти/об’єднання, район м. Києва;  

- П.І.П, посада керівника-консультанта (у разі наявності). 

Участю у Марафоні автор дає згоду на можливе використання своєї 

роботи у звітах та публікаціях на сторінках соцмереж і сайті КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання».  

 

VIІ. НАГОРОДЖЕННЯ 

Учасникам Марафону будуть видані електронні сертифікати              

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання». 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/1064324470818764

