
Додаток 1 

до наказу Департаменту соціальної 

та молодіжної політики 

облдержадміністрації                       

від 23.06. 2020 №112 

 

УМОВИ 

з проведення обласного конкурсу дитячого відеоролика 

«Щаслива родина – душа України» 

 

1. Мета та завдання Конкурсу 

1.1. Обласний конкурс дитячого відеоролика «Щаслива родина – душа 

України» (далі - Конкурс) проводиться з метою підвищення ролі родинного 

виховання у суспільстві. 

1.2. Завданнями Конкурсу є: 

- виховання поваги до сімейних цінностей; 

- виховання високих моральних якостей та відповідального ставлення до 

оточення; 

- розвиток культурно-освітньої та мистецької роботи; 

- активізація творчого потенціалу дітей; 

- сприяння, виявлення та підтримка талановитих дітей.  

2. Організатори Конкурсу 

2.1. Організатором Конкурсу виступає Департамент соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації. 

2.2. Організатор Конкурсу може залучати до його проведення партнерів та 

спонсорів. 

3. Умови участі в Конкурсі 

3.1 До участі в Конкурсі допускається кожна дитина, яка проживає та 

навчається у Вінницькій області віком від 7 до 17 років (включно). 

Учасниками конкурсу є діти таких вікових груп: 

        - «Перша вікова категорія» – від 7 до 10 років; 

        - «Друга вікова категорія» –  від 11 до 14 років; 

        - «Третя вікова категорія» – від 15 до 17 років (включно). 

 3. 2 Один автор може представити на Конкурс лише один відеоролик. 

 4. Вимоги до відеороликів 

 4.1 На початку відеоролика слід указати дані про автора: ім’я, прізвище, дату 

народження, місце проживання. 

 4.2 Відеоролик може бути відзнятий будь-якими доступними засобами (за 

допомогою професійної або непрофесійної відеокамери, фотоапарату, смартфону, 

мобільного телефону). 

 4.3 Під час зйомки та відеомонтажу можуть бути використані будь-які 

спеціальні програми, методи, способи та інструменти створення, наповнення й 

оформлення відеоматеріалу. 



 4.4 Тривалість відеоролика не повинна перевищувати 7 хвилин. 

5. Порядок та терміни проведення Конкурсу 

5.1 Конкурс проводиться у два етапи: 

- перший етап Конкурсу проводиться з 25.06.2020 р. до 05.07. 2020 р. у 

районах, містах, об’єднаних територіальних громадах. За підсумками проведення 

першого етапу Конкурсу за рішенням відповідного журі райдержадміністрації, 

міської ради міст обласного значення, об’єднаної територіальної громади до 

07.07.2020 р. по одній роботі кожної вікової категорії до обласного оргкомітету 

надають на електронну адресу dsmp_sgt@vin.gov.ua  

- другий етап конкурсу проводиться з 07.07.2020 р. по 15.07.2020 р. в 

приміщенні Департаменту соціальної та молодіжної політики. Визначення 

переможців відбудеться колегіально конкурсним журі. У кожній віковій категорії 

може визначатися по декілька переможців. Конкурсні роботи повинні відповідати 

тематиці Конкурсу та мати творчий підхід. 

5.2 Журі Конкурсу визначає переможців Конкурсу за наступними критеріями: 

- глибина розкриття теми у відеоролику; 

- емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне емоційне 

забарвлення); 

- композиційне рішення; 

- нестандартний підхід і виконання; 

- вміння естетично і зі смаком представити матеріал. 

5.3 Організаційний комітет Конкурсу має право вводити додаткові 

обов’язкові критерії оцінювання конкурсних робіт. 

5.4 Робота журі базується на основі рівності всіх членів. Рішення журі 

приймається голосуванням, оформлюється протоколом та завіряються підписами. 

5. Підсумки Конкурсу 

Підбиття підсумків Конкурсу та оголошення переможців здійснюється 

Організаційним комітетом не пізніше липня 2020 року. 

6. Нагородження 

6.1 Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами, їх список 

оприлюднюється на офіційному сайті Департаменту соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до умов проведення  Конкурсу  

 

 

ОПИС 

робіт, які подаються на Конкурс 

 «Щаслива родина – душа України» 

___________________________________________________________ 
(назва району/міста обласного значення) 

 

№ 

з\п 

Назва 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Прізвище, 

ім’я 

автора, вік 

Адреса 

проживання 

Примітка 

1.     

2.     

3.     

 

 

          Керівник                                              __________               ____________ 
                                                                                                                      (підпис)                                     (Прізвище ініціали) 

 

 



Додаток 2 

до  наказу Департаменту соціальної 

та молодіжної політики 

облдержадміністрації                       

від 23.06. 2020 №112 

 

СКЛАД 

організаційного комітету обласного конкурсу дитячого відеоролика 

«Щаслива родина – душа України» 

у рамках відзначення Дня родини 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

1.  Мельник Олександр Васильович Заступник директора Департаменту соціальної та 

молодіжної політики облдержадміністрації 

(голова організаційного комітету) 

2.  Ярмоленко Світлана Анатоліївна Начальник управління  сімейної політики та 

оздоровлення Департаменту соціальної та 

молодіжної політики облдержадміністрації 

(заступник голови організаційного комітету) 

3.  Дорош Тетяна Станіславівна Начальник служби у справах дітей 

облдержадміністрації                                              

(член організаційного комітету за згодою) 

4.  Курдеша Інна Володимирівна Заступник начальника управління  сімейної 

політики та оздоровлення – начальник відділу 

сім’ї, гендерної політики та протидії торгівлі 

людьми Департаменту соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації                               

(член організаційного комітету) 

5.  Лавровська Альона Борисівна Заступник директора Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації                       

(член організаційного комітету за згодою) 

6.  Стоялова Олена Володимирівна Директор Вінницького обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   

(член організаційного комітету за згодою) 

7.  Ткачук Анатолій Федорович Директор ТОВ «Телеканал «Доба»                           

(член організаційного комітету за згодою) 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до наказу Департаменту соціальної 

та молодіжної політики 

облдержадміністрації                    

від 23.06. 2020 №112 

 

 

СКЛАД 

журі обласного конкурсу дитячого відеоролика 

«Щаслива родина – душа України» 

у рамках відзначення Дня родини 

 
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

1.  Мельник Олександр 

Васильович 

Заступник директора Департаменту соціальної та 

молодіжної політики облдержадміністрації             

(голова журі) 

2.  Ярмоленко Світлана 

Анатоліївна 

Начальник управління  сімейної політики та 

оздоровлення Департаменту соціальної та 

молодіжної політики облдержадміністрації 

(заступник голови журі) 

3.  Дорош Тетяна Станіславівна Начальник служби у справах дітей 

облдержадміністрації                                                     

(член журі за згодою) 

4.  Курдеша Інна Володимирівна Заступник начальника управління  сімейної 

політики та оздоровлення – начальник відділу 

сім’ї, гендерної політики та протидії торгівлі 

людьми Департаменту соціальної та молодіжної 

політики облдержадміністрації                                     

(член журі) 

5.  Лавровська Альона Борисівна Заступник директора Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації                                                     

(член журі за згодою) 

6.  Стоялова Олена Володимирівна Директор Вінницького обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                  

(член журі за згодою) 

8. Ткачук Анатолій Федорович Директор ТОВ «Телеканал «Доба»                               

(член журі за згодою) 

 


