
конкурс «Кіно&школа» 
 
КОРОТКИЙ ОПИС КОНКУРСУ 

Конкурс серед старшокласників Львівської області на кращий короткометражний 
документальний фільм про рідну школу. Група школярів повинна створити короткометражний фільм, 
темою якого є одна з цікавих сторінок життя їхньої рідної школи. Жюрі обере кращих 15 роликів. 
Перевагу надаватимуть оригінальним роботам зі самостійним творчим пошуком, у яких школярі 
використають  відео- та фотоматеріали. 

Фільм створює команда школярів, до якої входять режисер, оператор, монтажер, продюсер. 
Журі оцінює не тільки кінцевий продукт праці знімальної групи – фільм, а й уміння самої групи 
працювати у команді. Важливо, щоб робоча група чітко розділила між собою обов’язки і кожен 
виконував відповідні функції:  
Режисер – формує ідею фільму та шляхи її реалізації. 
Оператор – проводить зйомку відповідного фото- та відеоматеріалу. 
Монтажер – монтує відзнятий оператором матеріал. 
Продюсер – здійснює загальний нагляд за виробництвом фільму (продюсером може бути як окрема 
особа, так і режисер, або оператор, або монтажер). Мінімальна кількість осіб в команді – троє, 
максимальна – шестеро. 
 
УМОВИ УЧАСТІ 
1. Заповнити аплікаційну форму. 
2. Обрати тему для реалізації завдання. Наприклад: "Мій клас", "Перша вчителька", "Як ми 
відпочиваємо", "З історії школи", "Найцікавіший урок", "Спортивний майданчик" тощо.  
3. Виконати завдання потрібно протягом визначеного терміну (до 30 березня 2012 року) і 
надіслати на розгляд комісії. 
4. Для зйомки ролика можна користуватися будь-якою відеокамерою (зокрема, вмонтованою в 
мобільний телефон та фотоапарат). Монтаж можна здійснювати за допомогою спеціалізованих 
програм EDIUS, Adobe Premiere та простіших Windows Movie Maker, Sony Vegas тощо. 
5. На розгляд журі фільм треба подати в одному із запропонованих форматів avi, mpeg, mp4, 
wmv, f4v (тривалість відеоролика повинна бути не більше 20 хв.) 
6. Опрацьований матеріал потрібно записати на диск: CD-R, або CD-RW, або DVD-R, або DVD-
RW. Паралельно матеріал можна викласти в YouTube і надіслати посилання на email 
fendyka@ucu.edu.ua або info@ucu.edu.ua із позначкою на конкурс «Кіно&школа». 
7. Змонтований відеоролик у стиснутому форматі просимо надсилати на скриньку Українського 
католицького університету info@ucu.edu.ua або на компакт диску поштою на адресу , відділ 
інформації та зовнішніх зв`язків вул. Іл. Свєнціцького, 17, м. Львів, 79011 із позначкою «На конкурс 
«Кіно&школа».  
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ: актуальність, самостійність, оригінальність, відповідність темі 
конкурсу. 
 
УЧАСНИКИ ІІ ТУРУ  
Журі конкурсу обере кращих 15 роликів. Команди зі шкіл (у супроводі педагога), які увійшли до 
числа призерів будуть запрошені на ІІ тур, який відбудеться 21 квітня у приміщені філософсько-
богословського факультету (м. Львів, вул. Хуторівка, 35а). Переможців (15 команд) запрошують в 
УКУ для нагородження та участі у майстер-класі з монтажу та режисури. Автори трьох кращих 
фільмів отримають призи і можливість змонтувати свій наступний фільм у сучасній телестудії УКУ.  
 
ПРОГРАМА ІІ ТУРУ 

9:00 – 10:00 – реєстрація учасників 
10:00 – 10:30 – інформація про конкурс, опис програми дня 
10:30 – 12:00 – робота в групах по напрямках 
12:00 – 13:00 – майстер-класи 
13:00 – 14:00 – обід 
14:00 – 16:00 – майстер-класи 
16:00 – 17:00 – нагородження найактивніших, урочисте закриття 

 
Контактні телефони:  Андрія Фендик 097 66 55 926 або (38/032) 240-99-44 (внутр.115), 
fendyka@ucu.edu.ua.  


