
 

УКРАЇНА 
М И К О Л А Ї В С Ь КА   М І С Ь КА   Р А Д А 

У П Р А В Л І Н Н Я   О С В І Т И  

Н А К А З  

від  29.01.2021                              м. Миколаїв                                       № 33 

Про проведення міського заочного 

конкурсу на кращий відеофільм 

серед здобувачів освіти закладів 

загальної середньої та позашкільної 

освіти м. Миколаєва 

Відповідно до плану роботи управління освіти Миколаївської міської 

ради на 2021 рік, з метою розвитку творчих здібностей учнівської молоді в 

галузі відеозйомок, пошуку і розкриття нових юних талантів 

 

Н А К А З У Ю: 

1.  Провести з 10 березня по 19 квітня 2021 року міський  заочний  

конкурс  на кращий відеофільм серед здобувачів освіти закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти м. Миколаєва  (далі - Конкурс). 

 

2.   Затвердити Умови проведення  міського Конкурсу, що додаються. 

 

   3.   Міській станції юних техніків м. Миколаєва (Гурська І.М.) 

забезпечити належний рівень проведення Конкурсу. 

 

4.   Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти і науки  Макарову С.Б. 

 

 

Начальник управління                                                                     Ганна ЛИЧКО 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до наказу управління освіти 

Миколаївської міської ради 

від 29.01.2021___№_33_ 

 

Умови  

проведення  міського заочного конкурсу на кращий відеофільм 

 

І. Загальні положення 

 

1.   Міський заочний конкурс на кращий відеофільм (далі – Конкурс) 

проводиться з метою розвитку творчих здібностей учнівської молоді в галузі 

відеозйомок. 

2.   Основні завдання Конкурсу: 

розвиток творчих здібностей учнівської молоді в галузі відеозйомок; 

виявлення обдарованої і талановитої молоді; 

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку; 

розвиток популяризації кіно-, відеотворчості;  

сприяння збільшенню мережі гуртків та студій, підвищення їх художньої 

майстерності. 

 

3. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

II. Порядок проведення Конкурсу 

 

1.  До участі у Конкурсі запрошуються здобувачі освіти закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти м. Миколаєва віком до 18 років. 

 

2.  Конкурс проводиться з  10 березня по 19 квітня 2021 року у два етапи: 

І етап – з 10 березня по 05 квітня 2021 року, протягом якого надсилаються 

роботи учасників до міської станції юних техніків; 

ІІ етап – з 06 квітня по 19 квітня 2021 року, протягом якого підводяться        

підсумки Конкурсу. 

 

3.  Конкурс відбувається за такими номінаціями (хронометраж до 10 

хвилин): 

 - документальний/публіцистичний фільм; 

 - ігровий фільм/серіал; 

 - науково-популярний фільм; 

 - навчальний фільм; 

- анімаційний фільм (до 3 хвилин); 



 - соціальний ролик (до 2 хвилин). 

 

4.  До конкурсної роботи необхідно  додати такі матеріали: 

–  загальну заявку на всі роботи, засвідчену печаткою та підписом 

керівника закладу за зразком, наведеним у додатку 1; 

-  паспорт встановленого зразка,  наведеним у додатку 2. 

 

 Заявка на участь у Конкурсі надається на електрону пошту міської 

станції юних техніків:   msytmk@ukr.net 

5.  Роботи, які оформлені з порушенням вимог або не відповідають 

тематиці Конкурсу чи надійдуть несвоєчасно, не розглядаються. 

 
          
                  ІІІ. Вимоги до оформлення конкурсних робіт 

Конкурсні роботи надаються у вигляді посилання на оригінальне 

джерело фільму, розміщене в мережі Інтернет, яке надсилається на 

електронну пошту міськСЮТ (msytmk@ukr.net). 

         

ІV. Підбиття підсумків Конкурсу, критерії оцінювання робіт та 

нагородження переможців 

 

1.   Оцінка творчих робіт проводиться журі. 

      Журі формується з фахівців в галузях дизайну, фізики, астрономії, 

астрофізики та космічних досліджень, представників організаторів.  

 

2.   Оцінювання робіт проводиться за такими критеріями: 

       кращий  сценарій – 20 балів; 

       розкриття  теми – 25 балів; 

       операторська робота – 15 балів; 

       музичне оформлення – 15 балів; 

       публіцистична основа фільму – 10 балів; 

       експеримент у формі фільму – 15 балів. 

 

3. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. 

Максимальна сумарна кількість балів – 100. 

 

4.    Учасники  Конкурсу, які досягли найкращих результатів за сумою 

балів  (75-100 балів), визначаються переможцями. 

    І місце – 87-100 балів; 

   ІІ місце – 81-86 балів; 

   ІІІ місце – 75-80 балів. 
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5.  На підставі рішення журі видається наказ управління освіти 

Миколаївської міської ради про підсумки проведення Конкурсу. 

 

6. Переможці Конкурсу, яким присуджено І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються 

грамотами управління освіти Миколаївської міської ради. 

 

7.   Конкурсні роботи, які посіли І місця, будуть направлені на адресу 

Миколаївського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді (54029, м. Миколаїв, пров. Кур’єрський, 5) для участі в обласному 

заочному конкурсі на кращий відеофільм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1                                                                                                           

до Умов проведення міського заочного 

конкурсу на кращий відеофільм  

                                                                                                                    

 

З А Я В К А 

на  участь  в  міському заочному конкурсі 

на кращий відеофільм у 2021 р. 

від___________________________________________________________ 

(найменування установи) 
№ 

з/п 

Номінація Назва роботи Прізвище, ім’я 

автора 

Вік 

автора 

Клас, 

найменуванн

я закладу 

освіти 

ПІБ керівника, 

контактний телефон 

       

       

       

 

     Керівник установи                        _______________     ________________ 

                                                                                 Підпис                                (ПІБ) 

М.П. 

 

При оформленні: 

- всі назви повинні заповнюватись без скорочень та абревіатур; 

- вказати повне ім'я та по батькові керівника. 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 
                          



Додаток 2                                                                                                           

до Умов проведення міського заочного 

конкурсу на кращий відеофільм  

 

 

ПАСПОРТ 

Назва фільму____________________________________________________ 

 

Номінація:_____________ Тривалість:________  Рік створення:____________  

ПІБ  автора(ів):  ___________________________________________________ 

Назва гуртка (студії): _______________________________________________ 

Найменування закладу: ______________________________________________ 

ПІБ керівника(ів) гуртка: ___________________________________________ 

Місце знаходження закладу:  _________________________________________ 

Контактний телефон:________________________________________________ 

Електронна адреса: _________________________________________________ 

 

 

Керівник установи                 _________________             _________________ 

                                               (підпис)                 (ПІБ) 

 М.П.  

“_____” ________ 2021 р. 

                                                                                    

 

 

 


