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Положення 
про проведення обласного заочного 

конкурсу дитячого кіно та телебачення  
«Веселка» 

І. Мета і завдання 

1.1. Обласний заочний конкурс дитячого кіно та телебачення «Веселка» 
(далі – конкурс) проводиться щорічно. 

1.2. Метою конкурсу є популяризація та подальший розвиток масовості з 
кіно- та відеоаматорства, виявлення талановитих дітей. 

1.3.   Основним завданням конкурсу є: 
популяризація та пропаганда вітчизняного кінематографа; 
визначення шляхів, способів та тенденцій розвитку дитячого екранного 

мистецтва; 
створення сприятливих умов для розвитку творчості дітей у галузі 

екранних мистецтв; 
спрямування роботи клубів та студій кіно-, відеолюбителів на морально-

естетичне виховання підростаючого покоління; 
обмін практичним досвідом організації та роботи дитячих кіно-, відео-, 

телестудій; 
сприяння збільшенню мережі гуртків, кіно-, відео-, телестудій та 

підвищенню рівня їх майстерності. 
  
II. Організатори конкурсу 

  
Зареєстровано в Головному 
управлінні юстиції 
у Рівненській області 
27 березня 2013 року 
за № 18/1077 



2.1.  Організатором конкурсу є управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації. Загальне керівництво підготовкою та 
проведенням конкурсу покладається на комунальний заклад «Рівненський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 
обласної ради. 

  
2.2.     До участі у змаганнях допускаються творчі об'єднання 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області, а також 
окремі учасники. 

  

III. Порядок проведення 
  

3.1.   Конкурс проводиться в один етап. 

3.2. Дата проведення конкурсу, склад суддівської колегії, кошторис 
витрат буде затверджуватися наказом управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації у рік проведення. 

3.3. Вік учасників - до 18 років включно, визначається на день 
проведення змагань. 

  
  

3.4.   Для участі у конкурсі потрібно подати: 
Заявку на участь в обласному заочному конкурсі дитячого кіно та 

телебачення «Веселка» (Додаток); 
анотація фільму; 
диски з конкурсними роботами учасників. 

  
IV. Програма та визначення переможців 

  
4.1. Творчі об'єднання подають на конкурсний перегляд не більше двох 

фільмів чи програм у наступних номінаціях: 
документально-історичний фільм; 
ігровий фільм (серіал); 
науково-популярний фільм; 
анімаційний фільм; 
навчальний фільм; 
фільм про розвиток творчості в Україні; 
відеокліп (бліц-фільм); 
телепрограма; 
однохвилинний фільм. 

  



4.2.   Тривалість демонстрування кожної кіно-, ідео роботи не має 
перевищувати 10 хвилин. 

  
4.3. Для перегляду подаються фільми на оптичних носіях (диски DVD чи 

флеш-карти) AVI, DVD. 
  
4.4. У конкурсній програмі беруть участь фільми, завершені у 

виробництві протягом останнього календарного року. Якість копії – не нижче 
першої копії. 

  
4.5. Призери особистої першості нагороджуються комунальним 

закладом «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді» Рівненської обласної ради грамотами. 

  
4.6.   Оцінюються кіно-, відеороботи конкурсу за наступними 

критеріями: 
 
 

оригінальність творчого задуму, сюжетної лінії                      до 25 балів 
нестандартність, емоційність ідеї сценарію                           до 25 балів 
панорама розкриття теми                                                до 20 балів 
наявність індивідуальних творчих прийомів                до 15 балів 
оригінальність композиційного рішення                                до 15 балів 

Максимальна кількість                                                    100 балів 
  
V. Фінансування конкурсу 
  
5.1.   Витрати на організацію та проведення конкурсу проводяться 

комунальним закладом «Рівненський обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради за рахунок коштів на 
заходи з позашкільної роботи з дітьми. 

  
5.2.  Витрати на доставку робіт та відрядні працівників відносяться за 

рахунок організацій, що відряджають. 
  

 
 
 
 
 
 
  
 



Додаток 
до Положення про проведення 
обласного заочного конкурсу 
дитячого кіно та телебачення 
«Веселка» 

  
  
   
  
  

 
Заявка 

на участь в обласному заочному конкурсі дитячого кіно та телебачення 
«Веселка» 

_______________________________________________________________ 
 (найменування організації) 
  
  
№ 
з/п 

Прізвище, ім'я 
учасника 

Вік 
учасника 

Навчальний 
заклад, клас 

Назва роботи, 
представленої 
на конкурс 

Номінація 

            
            
            
            
  
  
  
  
Директор навчального закладу 
МП 
 


