
ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс «Кіно&школа» 

“Роби добро тихо» 
  
I. Загальні положення  
 
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу «Кіно&школа» 

(далі конкурс), умови участі в конкурсі та рекомендації для підготовки до написання 
робіт учасниками конкурсу. 

1.2.  Конкурс проводиться щороку серед учнів 9-11 класів, які навчаються в 
загальноосвітніх школах. 

1.3. Студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації та вчителі не 
мають права змагатись в цьому конкурсі. 

1.4. Основним завданням конкурсу є: 
- створення короткометражного фільму, темою якого є «Роби добро тихо»; 
- стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді; 
- виявлення обдарованих учнів, розвиток їхніх талантів, надання їм допомоги у 

виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах; 
- реалізація здібностей талановитих учнів; 
- формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей 

суспільного життя; 
- підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та 

фахових дисциплін, формування у колах учнівської молоді навичок творчої 
роботи; 

-  активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; 
-  підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, 

фахової підготовки учнів; 
-  залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих 

навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з 
обдарованою учнівською молоддю. 
 

1.5. Організатором конкурсу є Український католицький університет (далі УКУ). 

1.6. Організаційно-методичне забезпечення УКУ здійснює разом з ЛОІППО. 

1.7. УКУ спільно з ЛОІППО забезпечує контроль за дотриманням вимог цього Положення. 

1.8. Для організації та проведення конкурсу УКУ разом з ЛОІППО створює 
організаційний комітет, призначає координаторів, експертів-консультантів, а для 
перевірки виконання завдань та оцінювання результатів – журі. 

1.9. Організатор конкурсу, відповідно до цього Положення розробляє умови проведення 
конкурсу, якими визначається кількісний склад, місце та інші питання проведення 
конкурсу. 

1.10. Відбірний етап конкурсу проводиться у квітні. 

1.11. Заявки на участь в конкурсі надсилаються до організаційного комітету конкурсу до 
23 квітня поточного року. 

1.12. Оргкомітет конкурсу розглядає заявки учасників, оцінює їх роботу та надсилає 
запрошення авторам кращих робіт для участі у фінальній частині конкурсу. 



1.13. Конкурс проводиться в один етап відповідно до умов, затверджених наказом 
організатора конкурсу. 

1.14. Фінальний етап конкурсу проводиться в приміщенні філософсько-богословського 
факультету УКУ. 

1.15. Персональний склад оргкомітету і журі, в тому числі голови, секретаря, експертів-
консультантів конкурсу затверджується наказом ректора Українського католицького 
університету. 

1.16. Умови проведення конкурсу визначаються і затверджуються УКУ. В умовах 
визначаються критерії оцінювання учнівських проектів та інші  питання проведення 
конкурсу з урахуванням місцевих можливостей. 

1.17. При потребі, конкурс проводиться за безпосередньої участі його представників 
ЛОІППО. 

1.18. Звіти про проведення конкурсу подаються до УКУ та ЛОІППО. 

1.19. Філософсько-богословський факультет УКУ, на базі якого проводиться конкурс, 
готує приміщення і територію, матеріально-технічну базу, створює безпечні умови для 
проведення конкурсу. 

1.20. Вимоги та рекомендації до підготовки і оформлення конкурсних робіт учнів 
додаються до умов конкурсу. 

1.21. Будь-які винятки щодо участі учнів у конкурсі, не передбачені цим Положенням, 
заборонені.  

1.22. До місця проведення конкурсу учні прибувають організовано у супроводі 
керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, 
учнівський квиток, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків - 
фізичної особи або серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у паспорті) (за наявності). 

Український католицький університет Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 

 


