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Інформаційно-методичні матеріали 

VI обласного фестивалю-конкурсу відеомистецтва  

«Світ очима дітей» 
 

Обласний фестиваль-конкурс відеомистецтва «Світ очима дітей» 

проводиться відповідно до «Положення про проведення обласних 

фестивалів-конкурсів учнівської молоді з художньо-естетичного напрямку 

позашкільної освіти в Житомирській області», затвердженого наказом 

управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 

19.02.2015 р. № 50 та зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в 

Житомирській області 13 березня 2015 р. за № 7/1264 з метою розвитку 

відеомистецтва, підтримки учнівських творчих студій, гуртків закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти. 

У зв’язку з воєнним станом  VI обласний фестиваль-конкурс 

відеомистецтва «Світ очима дітей» буде проведено заочно, у формі 

перегляду та оцінювання відеоматеріалів членами журі.  

 

Мета та завдання фестивалю-конкурсу 

Метою фестивалю-конкурсу є стимулювання творчого, 

інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреб дітей та 

молоді у творчості та самореалізації, розвиток та популяризація дитячої 

кінотворчості, створення сприятливих умов для розвитку діяльності дітей у 

галузі аудіовізуальних мистецтв. 

Завданням фестивалю-конкурсу є підвищення майстерності дітей та 

учнівської молоді у галузі відеомистецтва, заохочення їх до кінотворчості, 

популяризація та пропаганда кращих робіт юних аматорів, організація 

змістовного дозвілля дітей та молоді, естетичне виховання засобами 

кіномистецтва. 

 

Учасники фестивалю-конкурсу та умови участі 

В обласному фестивалі-конкурсі беруть участь здобувачі освіти 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти віком від 09 до 18 років, 

які активно займаються творчою діяльністю і є переможцями заходів, 

проведених у  територіальних громадах області. 

Кількість конкурсних робіт від делегації територіальної громади не 

повинна перевищувати кількості номінацій та вікових категорій. 

Відеоробота може бути відзнята будь-якими доступними засобами: 

професійною або непрофесійною відеокамерою, фотоапаратом, 



смартфоном, мобільним телефоном у реальному часі у форматі відео (mp4). 

Розмір кадру: 1920/1080, кодек: H.264, потік (бітрейт) відео: 12000 кб/с. 

Роботи повинні бути представлені в максимально гарній якості, 

незалежно від того, проводилася зйомка на професійну камеру або на 

мобільний телефон. 

Відеоролик необхідно завантажити на свою сторінку в YouTube. 

Посилання на відео, із зазначенням ім’я та прізвища учасника, назви 

номінації, вікової категорії, освітнього закладу та територіальної громади 

просимо надіслати на електронну адресу Центру ocnttum@ukr.net разом із 

супровідною документацією. Автор має  переконатися, що посилання буде 

активним увесь час роботи конкурсу. 

Відеороботи приймаються як від одного учасника(автора), так і 

колективні. 

Тривалість відео:  
до 2-х хвилин, якщо це рекламний ролик, включаючи вступ та 

заключну частину; 

до 10 хвилин, якщо всі інші номінації, крім рекламного ролика, 

включаючи вступ та заключну частину. 

 

Номінації: 

Документальний фільм     

Репортаж 

Мультиплікаційний фільм 

Рекламний ролик 

Вільний жанр (освітній фільм, буктрейлер, ігровий фільм, музичний 

фільм). 

 

Фестиваль-конкурс проводиться у двох вікових категоріях: 
молодша – діти віком з 09 до 13 років (включно); 

старша – діти віком з 14 до 18 років (включно); 

 

Критерії оцінювання (максимальна кількість балів – 40): 
операторська робота (10 балів); 

монтаж і режисура відеоролика (5 балів);  

звукове оформлення (5 балів); 

оформлення роботи (титри, графіка) (5 балів); 

оригінальність ідеї сценарію (5 балів); 

розкриття теми та її актуальність (5 балів); 

емоційний вплив на глядача (5 балів). 
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