
 

 

Додаток до листа 

ТОКЦНТТШУМ 

 № 92_01 від 25.10.2022р. 

Умови проведення обласного заочного конкурсу робіт юних 

відеоаматорів у 2022 році  

 

1. Загальні положення 

Обласний заочний конкурс робіт юних відеооаматорів (далі - Конкурс) 

проводиться відповідно до плану роботи Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді 

на 2022 рік.  

Мета та завдання Конкурсу: 

•пошук та розкриття нових юних талантів ; 

•підвищення ролі відеоаматорства у художньо-естетичному 

вихованні підростаючого покоління; 

•подальший розвиток відеоаматорства серед учнівської та 

студентської молоді; 

• збільшення мережі гуртків юних відеоаматорів, сприяння 

збагаченню матеріально-технічної бази та художньої майстерності 

гуртківців;  

•популяризація та пропаганда  кращих робіт юних відеоаматорів. 

 

2. Учасники Конкурсу 

До участі у конкурсі запрошуються учні, вихованці закладів позашкільної 

освіти області та інших закладів, установ, організацій віком від 10 до 18 років. 

Оцінювання робіт проводиться за двома віковими категоріями не більше двох 

робіт у кожній  номінації: 

І – молодша вікова категорія (10-14 років); 

ІІ - старша вікова категорія (15 – 18 років).  

 Конкурс проводиться за такими номінаціями: 

• фільм про свій позашкільний заклад або гурток (обов'язково) - 

хронометраж до 5 хв.; 

• ігрове кіно або телефільм - хронометраж до 5 хв.;  

•  анімаційний фільм - хронометраж до 3 хв.;  

• соціальний ролик - хронометраж до 2 хв. 

 

3. Етапи конкурсу 



 

 

1. Конкурс проводиться щороку в два етапи: 

 - перший – районний, міський, ОТГ; 

 - другий – обласний. 

    

2. Для організації та проведення всіх етапів  Конкурсу на місцях 

створюються оргкомітети та журі, склад яких затверджується відповідними 

органами управління освітою. Оргкомітети вирішують всі питання, пов’язані з 

підготовкою та проведенням Конкурсу. Забезпечують організаційно-методичну 

допомогу колективам та окремим учасникам, створюють журі зі спеціалістів. 

Журі підводить підсумки, визначає кращі відеороботи для участі в наступному 

етапі Конкурсу. 

3. До участі в наступному етапі Конкурсу допускаються переможці 

попереднього, про що свідчить протокол засідання журі. 

4. На другий, обласний етап Конкурсу відповідно до рішення журі 

надсилаються конкурсні відеороботи тільки переможців першого етапу (не 

більше 16 від одного району, міста, ОТГ разом в усіх номінаціях та категоріях). 

4.1.  У Конкурсі   беруть участь фільми, завершені у виробництві не 

раніше ніж у 2022 році, якість - не нижче першої копії. 

Електронну заявку на кожну окрему відеороботу з посиланням на теку 

(створити теку на GOOGLE диску та надати повний доступ) з цифровим 

варіантом відео надіслати на e-mail: obltechnik.te@gmail.com; 

5. Підведення підсумків Конкурсу відеоробіт проводиться  оргкомітетом у 

м. Тернополі на базі Тернопільського обласного комунального центру науково-

технічної творчості школярів та учнівської молоді. 

 Журі залишає за собою право змінювати вказані номінації. Відеороботи, 

представлені без вищезазначених даних, журі не розглядатиме. Надіслані на 

заключний етап відеороботи авторам не повертаються. Оргкомітет має право 

використовувати надіслані на Конкурс посилання на відеороботи для 

розміщення на сторінках періодичних видань, оформлення виставок тощо. 

 

4. Критерії оцінювання відеоробіт 

Конкурс відео робіт оцінюватиметься за наступними критеріями:  

• новизна та сучасність матеріалу -20 балів; 

• технічна складність -10 балів;  

• художнє оформлення - 5 балів; 

• виконавча майстерність (техніка, акторська майстерність, 

індивідуальність) - 25 балів; 

• ступінь емоційного впливу при розкритті теми роботи - 20 балів;  

• творчий підхід до використання технічних засобів - 10 балів;  

• загальне художнє враження - 10 балів. 



 

 

 

5. Нагородження переможців 

За результатами Конкурсу переможці нагороджуються дипломами 

відповідних ступенів Тернопільського обласного комунального центру науково-

технічної творчості школярів та учнівської молоді. 

За рішенням організаторів колективи, або окремі вихованці можуть бути 

відзначені додатково.  

  

З а я в к а  

на участь у обласному заочному Конкурсі робіт юних відеоаматорів 

 

Назва роботи 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Номінація (без скорочень)_________________________________________ 

П.І. учасника (автора) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Вік учасника (автора) 

_______________________________________________________________ 

Назва гуртка, студії______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Назва навчальної установи________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

П.І.Б.__________________________________________________________ 

Керівника (ів) гуртка (студії) 

Адреса закладу__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Контактний телефон  _____________Факс __________ E-mail __________ 

 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

М.П.   Директор 

 

 


