
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

про проведення  обласного етапу Всеукраїнського 

огляду-конкурсу на кращий фільм, відеоролик фізкультурно-спортивного 

спрямування «Країна майбутнього!» у 2018-2019 навчальному році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік 



1. Загальні положення 

1.1. Цей Регламент визначає порядок організації та проведення обласного 

етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий фільм, відеоролик 

фізкультурно-спортивного спрямування «Країна майбутнього!» (далі – 

Конкурс) у 2018-2019 навчальному році. 

1.2. Обласний етап Конкурсу проводиться Миколаївським обласним 

відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України (далі – Відділення). 

1.3. Конкурс проводиться з метою вивчення, ознайомлення, узагальнення 

та розповсюдження досвіду роботи з організації та проведення спортивно-

масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у закладах загальної середньої 

освіти. Стимулювання та активізація діяльності керівництва навчальних 

закладів, відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських та сільських 

рад ОТГ  щодо покращення роботи з фізичного виховання. 

Конкурс є складовою частиною інформаційно-пропагандистської роботи 

щодо популяризації та впровадження у побут учнів навчальних закладів 

здорового способу життя, активізації розвитку фізичної культури та масового 

спорту, виховання патріотизму у громадян України. 

1.4. Основними завданнями Конкурсу є: 

виявлення нових форм, прийомів інноваційних підходів до організації та 

проведення заходів фізкультурно-спортивного спрямування, популяризації 

фізичної культури і спорту та здорового способу життя серед учнівської 

молоді; 

підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації 

навчально-виховного процесу, запровадження освітніх інновацій та 

інформаційних технологій; 

визначення кращого фільму, відеоролику з організації та проведення 

фізкультурно-спортивного заходу закладу загальної середньої освіти; 

поширення та впровадження досвіду організації та проведення 

спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у закладах освіти. 

 

2. Учасники Конкурсу. 

2.1. Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти 

державної, комунальної і приватної форм власності. 

2.2. Учасники мають право після завершення Конкурсу ознайомитись з 

експертною оцінкою журі та одержати пояснення щодо критеріїв об’єктивної 

оцінки надісланих матеріалів. 

 

3. Умови, строки проведення конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться протягом 2018-2019 н.р. за номінаціями: 

«Ми – спортивна сім’я». Розкриття теми важливості спортивного розвиту 

дитини через родину; 

«Швидше, вище, сильніше». Розкриття ідеї масового спорту у закладі 

загальної середньої освіти; 



«Фізичне виховання сьогодні – здорова нація завтра». Розкриття теми – 

вплив спорту на майбутнє нації та кожної людини окремо. 

«Стань чемпіоном!». Розкриття ідеї олімпізму та популяризації і 

впровадження здорового способу життя у побут кожної людини. 

3.2. Члени журі в районах, містах області обирають кращу роботу та 

надсилають її до участі в наступному етапі. 

3.3. Конкурс проводиться поетапно протягом 2018-2019 навчального 

року: 

І етап – жовтень-листопад 2018 року: районний (міський) – навчальний 

заклад до 01 грудня 2018 року надсилає в районний (міський) оргкомітет заявку 

з відповідними матеріалами, що додаються для участі у Конкурсі. Жюрі 

визначають переможців і до 01 лютого 2019 року надсилають матеріали до  

Відділення. 

ІІ етап – лютий-березень 2019 року:  регіональний – жюрі Відділення  

визначає переможців в номінаціях і до 01 травня 2019 року надсилає матеріали 

до Всеукраїнського оргкомітету Конкурсу. 

ІІІ етап – червень-липень 2019 року: Всеукраїнський – за участю закладів 

освіти – переможців  другого етапу. 

3.4. Всеукраїнський етап Конкурсу проводиться в місті Києві у червні-

липні 2019 року відповідно до номінацій. Оргкомітет і жюрі розглядають 

подані матеріали та до 01 серпня 2019 року відповідно до номінацій приймають 

остаточне рішення про переможців і призерів Конкурсу, яке затверджується 

наказом  Комітету. 

 

4. Журі Конкурсу 

4.1. Для проведення Конкурсу формується склад журі в районах (містах) 

згідно з етапами, який затверджується відділом (управлінням) освіти 

райдержадміністрацій, міських, сільських рад. Кількість членів журі не менше 

п’яти осіб. 

4.2. До складу журі включаються  керівники закладів освіти, вчителі, 

вчителі-методисти, які мають досвід практичної діяльності у сфері фізичної 

культури та обов’язково представники масмедіа. 

4.3. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами 

учасників Конкурсу. 

4.4. Журі районного (міського), регіонального етапів подають до 

Всеукраїнського журі конкурсні матеріали навчальних закладів за кожною 

номінацією, які стали переможцями відповідного етапу. 

4.5. Голова журі: 

організовує роботу членів журі; 

проводить засідання журі; 

бере участь у визначенні переможців. 

4.6. Журі конкурсу: 

забезпечують перевірку і об’єктивність оцінювання конкурсних 

матеріалів; 

визначають переможців та призерів. 



5. Організаційний комітет Конкурсу 

5.1. Для організації і проведення конкурсу формується оргкомітет в 

районах (містах): І етап з числа вчителів, викладачів та інструкторів з фізичної 

культури, спеціалістів методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти 

райдержадміністрацій, міських, сільських рад, представників масмедіа: ІІ етап –  

спеціалістів Відділення, наукових установ та організацій (за згодою), а також 

керівників закладів освіти, вчителів, інструкторів, вчителів-методистів, 

викладачів, які мають досвід практичної та наукової діяльності в сфері фізичної 

культури, представники масмедіа (за згодою). 

5.2. Голова оргкомітету: 

забезпечує порядок проведення Конкурсу; 

організовує роботу членів оргкомітету; 

проводить засідання оргкомітету; 

5.3. Члени оргкомітету: 

здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу; 

оформлюють документацію щодо проведення Конкурсу та підбиття  

підсумків; 

забезпечують збереження матеріалів, поданих на Конкурс; 

визначають дійсність поданих матеріалів учасниками конкурсу; 

готують подання для нагородження переможців та призерів Конкурсу; 

сприяють висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової 

інформації. 

 

6. Вимоги щодо учасників конкурсу та критерії їх оцінювання 

6.1. Конкурс проводиться серед закладів загальної середньої освіти. 

Оцінювання матеріалів, наданих на Конкурс, проводиться за найбільшою 

кількістю набраних балів. 

6.2. Вимоги до відеоматеріалів: 

тривалість відео – від 5 до 7 хвилин; 

відео повинне бути знято на відеокамеру або фотоапарат із функцією 

відеозйомки. 

6.3. Вимоги до відео роботи: 

відеоролик має бути озвучений автором та супроводжуватися музичним 

фоном; 

формат відеоролику надається на CD носію у форматі  HD  або  mp4 з 

короткою анотацією; 

використання під час зйомки та монтажу спеціальних програм та 

інструментів залишається на розгляд авторів; 

відеоматеріал має бути новим, не фігурувати в інших джерелах, проектах, 

соціальних мережах тощо; 

формат відео – повна свобода творчості. 

6.4. Для оцінки відеоматеріалів, відеороликів журі керується наступними 

критеріями, кожна з яких оцінюється за 5-бальною шкалою: 

міра досягнення поставлених цілей і завдань конкурсу; 

ясність викладання матеріалу; 



естетичність роботи та загальне емоційне сприйняття; 

інформативність; 

змістовність і оригінальність ідеї; 

відповідність роботи заявленим вимогам. 

6.5. Начальний заклад, який бере участь у І етапі Конкурсу подає на 

розгляд журі такі документи: 

заявку на участь у Конкурсі за формами (додаток 1); 

подання на участь відділу (управління) освіти райдержадміністрації, 

міської, сільської ради за формою (додаток 2); 

зведений протокол (додаток 3). 

Підготовлені відеоматеріали повинні містити матеріал про спортивно-

масову та фізкультурно-оздоровчу роботу навчального закладу, відео про 

проведення та участь у фізкультурно-масових та спортивних заходах і можуть 

бути представлені як нариси, репортажі, замальовки, тощо. 

6.6. Учасники, які набрали найвищі бали, посідають три призових місця у 

відповідності до оцінок журі. 

6.7. Надаючи свою роботу на Конкурс, автори надають право 

організаторам Конкурсу на використання представленого матеріалу 

(розміщення у мережі Інтернет, телепрограмах, публікації в ЗМІ, на офіційному 

сайті Комітету та Фейсбуці). 

6.8. Учасники Конкурсу дають свою згоду на обробку своїх персональних 

даних (прізвище, ім’я, по батькові, адреси електронної пошти та інших 

персональних даних, які повідомили учасники конкурсу). 

6.9. Відеоролики, надіслані для участі у Конкурсі, не рецензуються і не 

повертаються. 

7. Нагородження переможців 

7.1. Заклади освіти, які посіли І,  ІІ,  ІІІ, місця у Конкурсі  обласного етапу 

(відповідно до номінацій), нагороджуються дипломами Миколаївського 

обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 

7.2. Результати обласного етапу Конкурсу узагальнюються Відділенням 

та затверджуються наказом про підсумки Конкурсу. 

7.3. Матеріали, надіслані на Конкурс, зберігаються у Відділенні до 

наступного Конкурсу. 

7.4. Публікації матеріалів, надісланих на Конкурс, здійснюються без 

письмової згоди його учасників. 

 

8. Фінансові умови 

8.1. Витрати на організацію проведення І-го етапу – районний (міський) – 

здійснюється за рахунок відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 

міських, сільських рад. 

8.2. Витрати на організацію проведення ІІ етапу (обласний) здійснюється 

за рахунок Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН України 

 



9. Контроль та громадське спостереження 

9.1. Контроль за проведенням обласного етапу Конкурсу здійснює 

обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання Міністерства освіти 

і науки України в установленому законодавством порядку. 

9.2. Громадське спостереження за проведенням конкурсу можуть 

здійснювати представники учнівського самоврядування, засобів масової 

інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 1  

      до Положення про проведення ІІ 

       (обласного) етапу Всеукраїнського 

      огляду-конкурсу «Країна майбутнього!»  

      у 2018-2019 н.р. 

 

 

                                               

              

 

 

Заявка 

 

 

Прошу допустити___________________________________________________ 
                                           (найменування навчального закладу) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

до участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий фільм, відеоролик 

фізкультурно-спортивного спрямування «Країна майбутнього!» у 2018-2019 

навчальному році 

 

 

 

 

 

Директор 

закладу освіти         ___________________           ____________________ 
      (П.І.Б.)                                       (підпис)                                      

 
М.П. 

 

«_____»  ____________20__р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



      Додаток 2  

      до Положення про проведення ІІ 

       (обласного) етапу Всеукраїнського 

      огляду-конкурсу «Країна майбутнього!»  

      у 2018-2019 н.р. 

 

 

 

Подання 

 
(найменування закладу освіти) 

_______________________________________________________________________________________  

(район, місто, область) 

 

на участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий фільм, відеоролик 

фізкультурно-спортивного спрямування «Країна майбутнього!» у 2018-2019 

навчальному році 

 

 

Директор____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Вчитель з фізичної культури ___________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Адреса закладу освіти _________________________________________________  

 

  

Телефон ____________________________ 

 

 

Начальник відділу 

(управління) освіти____________________________       ____________________          

                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)                                (підпис)                                  
 

 
М.П. 

«______»____________20___р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 3  

      до Положення про проведення ІІ 

       (обласного) етапу Всеукраїнського 

      огляду-конкурсу «Країна майбутнього!»  

      у 2018-2019 н.р. 

 

 

 

 

Зведений протокол 

ІІ (районного, міського) етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий 

фільм, відеоролик фізкультурно-спортивного спрямування «Країна 

майбутнього!» у 2018-2019 навчальному році 

 

____________________________________________________________________ 
(району, міста, області) 

в номінації _________________________________________________________ 

 

 

 

№ з/п Заклад освіти Загальна сума балів Місце 

    

    

 

 

Голова журі ________________________      _________________________ 
(П.І.Б.)                                                        (підпис)                                          

 

       

 

 

      Примітка: зведений протокол заповнюється  

               окремо для кожної номінації. 

 

 

 

 


