
Додаток 1 
до наказу Департаменту освіти і науки  

Львівської облдержадміністрації, 

Від ______№ _______  

УМОВИ 

проведення обласного конкурсу робіт юних відеоаматорів 

 «Моя мрія в Україні» 
                                               1. Мета і завдання конкурсу 

 

Обласний конкурс відеороликів та анімації «Моя мрія в Україні» (далі 

Конкурс) проводиться з метою : 

- формування національної свідомості учнів; 

- виховання поваги до державних інституцій з тим, щоб їх вимоги стали 

особистим переконанням кожного учня, а їх повсякденне додержання 

— звичкою; 

- стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, 

задоволення потреб дітей та юнацтва  у творчій самореалізаціїі; 

- підвищення ролі відеоаматорів у художньо-естетичному вихованні 

учнівської молоді; 

- організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва. 

2. Учасники конкурсу та умови проведення 

До участі у Конкурсі запрошуються команди учнів загальної середньої 

освіти віком від 10 до 18 років. 

На конкурс приймаються відеоролики та анімації тривалістю до 3-ох 

хвилин, за наступною тематикою: 

- Моя мрія; 

- Моя бачення майбутнього України; 

- Україна моєї мрії; 

- Відповідальність за вибір; 

- Школа моєї мрії. 
 
 

Конкурсну роботу (відеоролик у форматі mp4, AVI ) необхідно 

розмістити на Google диску, посилання з доступом відправити на 

електронну адресу:  locnttum@gmail.com з поміткою (конкурс «Моя мрія в 

Україні»), в повідомленні також повинна бути заявка (див. додаток №1). 

         

Учасникам слід заповнити реєстраційну форму          

              https://forms.gle/6qenKKDizyEA1C586  

 

Заявки  та відеороботи на участь у Конкурсі приймаються до 10 

жовтня 2021 року. 

Додаткова інформація за тел. 0677449729 Святослав Опенько. 

Конкурс проводиться поетапно у двох вікових категоріях: 

10-14років (середня вікова категорія); 

15-18 років (старша вікова категорія). 

mailto:locnttum@gmail.com
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3. Критерії оцінювання 

 

Роботи оцінюються за такими критеріями: 

- якість виконання; 

- оригінальність задуму; 

- ступінь емоційного впливу; 

- композиція кадру; 

- світло в кадрі; 

- новизна та сучасність матеріалу; 

- технічна складність; 

- художнє формлення; 

- виконавча майстерність; 

- ступінь емоційного впливу при розкритті теми роботи; 

- загальне художнє враження. 

 

Відеоролики тривалістю більше 3-ох хвилин розглядатись не будуть. 

 

4. Порядок проведення конкурсу 

 

З 10 по 17 жовтня 2021 року журі конкурсу визначить найкращі роботи у 

таких номінаціях: 

- «Найкраще розкриття теми» 

- «Найкращий фільм» 

- «Найкращий сценарій» 

- «Найкращий актор» 

- «Найкраща акторка» 

- «Найкращий актор другого плану» 

- «Найкраща акторка другого плану» 

- «Найкраща музика» 

- «Найкращий монтаж» 

-  «Найкращий дизайн костюмів» 

 

4. Нагородження переможців 
 

Склад журі затверджує директор департаменту освіти і науки. За 

підсумками Конкурсу команди кращих робіт нагороджуються грамотами 

першого ступеня, цінними призами, усі учасники отримують грамоти за 

участь. Кращі роботи призерів обласного конкурсу можуть бути використані 

в якості соціальної реклами без врахування авторських прав.                                                                            

Підсумки Конкурсу будуть надіслані на електронні адреси відділів освіти. 

         
 

 

 



 

 

 

Додаток № 1  

 

 

Заявка 

на участь у обласному конкурсі творчості дітей та учнівської молоді  

«___________________» 

 

Назва 

роботи___________________________________________________________ 

Розділ____________________________________________________________ 

 

Прізвище, ім’я 

автора____________________________________________________________  

 

Вік_______________________________________________________________ 

Назва 

гуртка_____________________________________________________________ 

 

Назва закладу______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

П.І.Б. керівника 

гуртка (вчителя)___________________________________________________ 

Контактний телефон 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. п.                                                                                     Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 


