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ПОЛОЖЕННЯ 
про міський конкурс відеороликів «Наша Первинка це - опора і підтримка» 

на кращу первинну профспілкову організацію закладів освіти міста 

 

1. Загальні положення 

         1.1. Конкурс на краще відео про первинну профспілкову організацію «Наша Первинка це - 

опора і підтримка» (далі- конкурс) проводиться за рішенням президії міськкому профспілки. 

         1.2. Міський комітет профспілки надає допомогу первинним профспілковим організаціям 

закладів освіти у проведенні конкурсу, забезпечуює його гласність, розглядає хід та підбиває 

підсумки його проведення на своїх засіданнях. 

 

 

2. Мета конкурсу 

         2.1. Конкурс проводиться з метою активізації діяльності первинних профспілкових 

організацій закладів освіти міста, посилення ролі та авторитету голів первинних  профспілкових 

організацій в житті трудових колективів, забезпечення належного рівня роботи профспілкових 

комітетів щодо захисту соціально-економічних прав і гарантій членів профспілки, посилення 

мотивації профспілкового членства, покращання висвітлення багатогранної діяльності, поширення 

досвіду роботи первинних профспілкових організацій.  

      2.2. Для участі в Конкурсі необхідно подати такі матеріали: 

а) заявка про участь у Конкурсі за підписом директора закладу освіти (додається); 

б) відеоролик зазначеного формату. 

Кінцевий строк прийняття заявки 15 грудня 2020 року 

 

 

3. Терміни проведення конкурсу 

3.1.  Конкурс проводиться з 15 грудня 2020 року по 15 лютого 2021 року.  

3.3. Матеріали (змонтовані відеоролики) направляються конкурсантами на електронну пошту 

Міської профспілкової організації працівників освіти і науки України міста Кропивницького  

(profspilkakropivnickij@gmail.com ), яка протягом зазначеного терміну надає їх до розгляду комісії, 

склад якої затверджено постановою президії Міської профспілки. Підсумкове засідання комісії – 

до 25 лютого 2021 року.  

3.4. Підсумки конкурсу затверджуються президією Міської профспілки на засіданні у березні 2021 

року. 

3.5. Підсумки конкурсу оприлюднюються у березні 2021 року.  

 

mailto:profspilkakropivnickij@gmail.com


4. Вимоги до відеороликів 

     4.1. На конкурс подаються відеоролики, відзняті будь-якими доступними засобами. 

     4.2. Роботи, які подані з порушенням встановлених термінів і не відповідають умовам 

конкурсу, журі розглядати не буде. 

    4.3 Вимоги до робіт: 

- відеоролики подаються у форматах: *AVI, *MPG, *MP4. 

- тривалість відеоролика не повинна перевищувати 5 хвилини; 

- на початку ролика слід указати його назву і дані про авторів: ім’я, прізвище, назву закладу 

освіти; 

- обов’язкове використання власних фото- та відеоматеріалів; 

- відеоролик має бути створений за власною розробкою. Не допускається використання 

відеоролика, запозиченого з мережі Інтернет. 

- для словесного і музичного супроводу відеоролика можуть бути використані власні вірші, пісні, 

музичні композиції тощо, що відповідають тематиці. 

   4.4. Під час зйомки та відео монтажу можуть бути використані будь-які спеціальні програми, 

методи, способи та інструменти створення, наповнення й оформлення відеоматеріалу.  

 

5. Критерії оцінювання конкурсних робіт 

 5.1. Оцінювання відеороликів Конкурсу проводитиметься  за 20 - бальною шкалою, за такими 

критеріями: 

-          оригінальний підхід до створення ролика – максимально 4 бали; 

- розкриття профспілкової роботи – максимально 4 бали; 

- використання власних фото - та відеоматеріалів, авторські вірші, пісні, музичні композиції– 

максимально 4 бали; 

- глибина змісту відеоролика – максимально 4 бали. 

- емоційний вплив на глядача - максимально 4 бали 

 

6. Розміщення відеороликів на YouTube-каналі 

6.1. Надсилаючи відеоролик на конкурс, учасники автоматично надають право Міській 

профспілковій організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького поширювати 

їх у мережі Інтернет, зокрема на YouTube-каналі профспілки, офіційному сайті, фейсбук-сторінці 

тощо, демонструвати під час проведення профспілкових заходів, а також використовувати 

(повністю або частково) в інформаційних матеріалах. 

6.2. За пропозицією конкурсної комісії на YouTube-каналі профспілки може бути опубліковано й 

інші ролики, надані на конкурс. 

 

7. Нагородження переможців 

7.1. Первинна профорганізація, яка посіла перше місце в міському конкурсі, нагороджується 

Дипломом міськкому профспілки та грошовою премією в сумі 1000 тис. грн., а також 

представляється до нагородження Грамотою міськкому профспілки. 

7.2. Первинна профорганізація, яка посіла друге місце в міському конкурсі, нагороджується 

Дипломом міськкому профспілки та грошовою премією в сумі 500 грн., а також представляється 

до нагородження Грамотою міськкому профспілки. 

7.3. Первинна профорганізація, яка посіла третє місце в міському конкурсі, нагороджується 

Дипломом міськкому профспілки та грошовою премією в сумі 300 грн., а також представляється 

до нагородження Грамотою міськкому профспілки. 



7.4. Всі первинні профспілкові організації, які взяли участь у конкурсі, але не ввійшли до трійки 

призерів будуть відзначені дипломами міськкому профспілки. 

 

 

 

Шановні спілчани! 

    Ми бажаємо вам успіхів у створенні відеороликів. Впевнені, що з вашим неординарним творчим  

підходом до справи  і креативністю, ви покажете  родзинку вашої Первинки,   розкриєте її суть та 

значимість у житті вашого навчального закладу.  

   У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації конкурс буде відтерміновано.  

Слідкуйте за оголошеннями на офіційному сайті Міської профспілкової організації працівників 

освіти і науки України міста Кропивницького: http://www.mopon.kr.ua    
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Додаток 1 

до Положення про проведення  

                                                                                                       конкурсу відеороликів 

 

Заявка 

на участь у міському конкурсі відеороликів 

«Наша Первинка це - опора і підтримка» 
 

1. Назва навчального закладу ________________________________________ 

3. П.І.Б. та посада Голови ППО ______________________________________ 

4. Контактний телефон, e-mail _______________________________________ 

5. Назва конкурсної роботи _________________________________________ 

5. Короткий опис конкурсної роботи _________________________________ 

 

 

 

Директор навчального закладу _________________________________ П.І.Б. ______________(підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


