
Додаток 2 
Умови участі в конкурсі «Кіно&школа» 

Короткий опис конкурсу 

Команда школярів повинна створити короткометражний фільм, заданої тематики з цікавих 
сторінок життя рідної школи. Журі обере кращі ролики. Перевагу надаватимуть оригінальним 
роботам із самостійним творчим пошуком, у яких школярі використають відео- та 
фотоматеріали. 

Фільм створює команда школярів, до якої входять режисер, оператор, монтажник, 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. 

До участі в конкурсі запрошуються учнів 9-11 класів. Роботи потрібно надіслати до 19 травня 
2015 року.  

Увага! Журі розглядає та оцінює тільки такі відеоролики, які викладені в мережу 
YouTube. Тривалість відеоролика не повинна перевищувати 10 хв. 

Умови участі 

1. Заповнити анкету. 
2. Назвати роботу відповідно до загальної тематики конкурсу – «Зміни починаються з 

мене». (Завдання потрібно виконати до 19 квітня 2015 року і надіслати на розгляд 
комісії). 

3. 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, або Windows Movie 
Maker, Sony Vegas тощо. 

4. На розгляд журі слід прислати посилання на фільм, розміщений в YouTube на е-пошту: 
events@ucu.edu.ua (тема листа «конкурс «Кіно&школа»). 

5. Поряд із цим змонтований відеоролик у стиснутому форматі також можна надіслати в 
одному із форматів на вибір: avi, mpeg, mp4, wmv, f4v: 

- на е-пошту: events@ucu.edu.ua; 
- на нижче подану поштову адресу (CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW):  

Відділ рекрутингу та студентської кар’єри УКУ  
вул. І. Свєнціцького, 17, м. Львів, 79011  
із позначкою «конкурс «Кіно&школа»  

Критерії оцінювання учнівських проектів: актуальність, самостійність, оригінальність, 
відповідність темі конкурсу. 

1. Аргументованість вибору теми, чіткість поставлених цілей та завдань проекту 
2. Актуальність досліджуваної проблеми, наявність елементів новизни. 
3. Самостійність, оригінальність та доказовість суджень. 
4. Повнота та глибина розкриття теми. Вміння чітко та в логічній послідовності 

викладати свої думки, вміло застосовувати наукові терміни та поняття. 
5. Вміння використовувати джерела та історичну літературу, критично оцінювати факти, 

явища, ідеї. 
6. Аргументованість висновків. 
7. Грамотність та культура оформлення. 



Журі конкурсу ознайомлюється з роботами всіх учасників і відбирає кращі роботи, котрі 
будуть представлені до нагородження. Дата проведення фіналу – 23 травня 2015 року.  

Фінальна частина конкурсу відбуватиметься у цокольному приміщенні 
Багатофункціонального академічного корпусу Українського католицького університету (вул. 
Козельницька, 2а, м. Львів). 

Усі учасники конкурсу отримають пам’ятні відзнаки. Переможці отримають призи та 
пройдуть майстер-клас з професійними тележурналістами у сучасній телестудії магістерської 
програми журналістики УКУ.  


