
Додаток 1 

до листа Комунального 

закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської  обласної ради"  

19.04.2021 № 79/01-09 

 

Інформаційно-методичні матеріали 

щодо проведення обласного заочного конкурсу  

дитячого кіно та телебачення "Веселка" 
 

1. Загальна інформація 
1.1. Обласний заочний конкурс дитячого кіно та телебачення "Веселка" 

(далі – Конкурс) проводиться щорічно в м. Черкаси на базі Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради". Роботи на Конкурс подаються на електронну 

адресу: chotsntt@gmail.com.  

2. Мета проведення конкурсу 
- розвиток та популяризація дитячої кіно-, відеотворчості; 

- популяризація та пропаганда вітчизняного кінематографу; 

- сприяння підвищенню майстерності відеогуртків, кіновідеостудій, 

телестудій; 

- створення сприятливих умов для розвитку творчості дітей у галузі 

екранних мистецтв; 

- визначення шляхів, методів та тенденцій розвитку дитячого 

екранного мистецтва. 

3. Організатори конкурсу 

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу 

здійснюється Комунальним закладом "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 
3.2. Для організації, проведення та нагородження призерів Конкурсу 

створюється оргкомітет, склад якого затверджується директором Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради". 
3.3. Для підведення підсумків Конкурсу створюється суддівська колегія, 

склад якої затверджує директор Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 

ради". 

4. Учасники Конкурсу 
4.1. До участі у Конкурсі запрошуються вихованці закладів позашкільної 

освіти та учні закладів загальної середньої освіти віком від 9 до 18 років. 

4.2. Конкурс проводиться за двома віковими категоріями: 

- молодша група (9-14 років); 
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- старша група (15-18 років). 

4.3. Вік учасників визначається за роком їх народження. 

 

5. Номінації конкурсу 

- Документальний (публіцистичний) фільм – хронометраж до 10 хв.; 

- ігровий фільм – хронометраж до 5 хв.; 

- науково-популярний фільм – хронометраж до 10 хв.; 

- анімаційний фільм – хронометраж до 3 хв.; 

- навчальний фільм – хронометраж до 10 хв.; 

- соціальний ролик – хронометраж до 2 хв. 

 

6. Вимоги до проведення 

6.1. Для участі у Конкурсі необхідно до 18 травня 2021 року надіслати 

заявки (додаток 2, 3) та роботи, розміщенні на Google диску, на електронну адресу 

методичного відділу комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради": 

chotsntt@gmail.com. 

6.2. Фільми, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.  

6.3. Роботи оцінюються за наступними критеріями: новизна та сучасність 

матеріалу; технічна складність; художнє оформлення; виконавча майстерність 

(техніка, акторська майстерність, індивідуальність); ступінь емоційного впливу 

при розкритті теми роботи; творчий підхід до використання технічних засобів; 

загальне художнє враження. 

 

7. Матеріальне забезпечення 

7.1. Витрати, пов’язані із проведенням Конкурсу здійснюються 

за рахунок Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

7.2. Витрати, пов’язані із завезенням матеріалів для участі у фестивалі, 

здійснюються за рахунок відряджаючої організації. 

 

8. Нагородження 
8.1. Переможці Конкурсу визначаються в кожній номінації 

та нагороджуються дипломами комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 

ради". 

8.2. За активну участь вихованців в обласному заочному конкурсі 

дитячого кіно та телебачення "Веселка" та їх якісну підготовку, керівники 

гуртків можуть нагороджуватися Грамотами Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради". 
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Додаток 2 

до листа Комунального 

закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

19.04.2021 № 79/01-09 

 

 

Заявка 
на участь в обласному заочному конкурсі дитячого кіно та телебачення 

"Веселка" у 2020-2021 н. р. 

 

від __________________________________________________________ 
(повна назва закладу освіти) 

 

№ 

з/п 
Номінація Назва роботи 

Тривалість 

фільму 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

автора 

Дата 

народження 

Школа, 

клас 

Назва 

гуртка 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

керівника 

1.         

2.         

 

Поштова адреса закладу, контактні телефони_______________________ 

 

Директор закладу___________________________________________ 

М.П. 
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Додаток 3 

до листа Комунального 

закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

19.04.2021 № 79/01-09 

 

Заявка 

на участь в обласному заочному конкурсі дитячого кіно та телебачення 

"Веселка" у 2020-2021 н. р. 
 

Назва фільму 

__________________________________________________________________ 

Номінація __________ Тривалість ___________ Рік створення _____________ 

П.І.П. автора(ів) 

__________________________________________________________________ 

Вік автора(ів) 

__________________________________________________________________ 

Назва гуртка (студії) 

__________________________________________________________________ 

Назва навчального  закладу 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

П.І.П. 

керівника(ів) гуртка (студії) 

__________________________________________________________________ 

 

Адреса закладу 

__________________________________________________________________ 

Контактний телефон  ____________ Факс ______________________________  

E-mail________________ 

 

 

М.П.  

Директор 

 


