
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

від 09.02.2021р.         № 59 

 

Про проведення конкурсу відеоробіт  

«Шкільне харчування: перші кроки до змін»  

серед учасників освітнього процесу закладів 

загальної середньої освіти Івано-Франківської  

міської ради 

 

 Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, з метою реформування шкільного харчування, 

забезпечення дітей здоровим, якісним та корисним харчуванням у закладах 

загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести  конкурс відеоробіт  «Шкільне харчування: перші кроки до змін» 

(далі – Конкурс) серед учасників освітнього процесу закладів загальної 

середньої освіти Івано-Франківської міської ради у період з 22.02.2021р. до 

12.03.2021р.   

2. Затвердити Правила проведення  Конкусу серед учасників освітнього 

процесу закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради 

(додаток 1). 

3. Затвердити оргкомітет Конкурсу (додаток 2). 

4. Затвердити склад журі Конкурсу (додаток 3). 

5. Керівникам закладів освіти до 12.03.2021 року подати заявку на участь у 

Конкурсі (додаток 4) та по одній відеороботі в  Департамент освіти та науки (на 

електронну адресу svkb17@gmail.com). 

6. Головному спеціалісту Департаменту освіти та науки С.Бойчук за 

підсумками проведення Конкурсу підготувати наказ (до 19.03.2021р.). 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

організаційних питань змісту освіти та інновацій Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради  Н.Микулу. 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор  Максимчук 

 
С.Бойчук 

53-56-66 

 

 

 



        

Додаток 1 

до наказу Департаменту освіти та 

науки 

від  09.02.2021 р. № 59 

 

 

 

Правила 

проведення  конкурсу відеоробіт «Шкільне харчування: перші кроки до змін»  

серед учасників освітнього процесу закладів загальної середньої освіти 

Івано-Франківської міської ради 
 

 

І. Загальні положення 

 1.1. Ці Правила визначають порядок організації та проведення конкурсу 

відеоробіт «Шкільне харчування: перші кроки до змін» серед учасників 

освітнього процесу закладів загальної середньої освіти  Івано-Франківської 

міської ради (далі – Конкурс). 

  1.2. Конкурс проводиться на добровільних засадах. 

1.3. Тематичний напрям Конкурсу – покращення культури харчування 

серед учасників освітнього процесу закладів загальної середньої освіти  Івано-

Франківської міської ради. 

1.4. Мета проведення Конкурсу – формування навичок здорового 

харчування серед учасників освітнього процесу закладів загальної середньої 

освіти  Івано-Франківської міської ради. 

 1.5. Основні завдання Конкурсу: формувати здорову особистість, 

розширити знання дітей про культуру харчування, стимулювати творчу 

активність серед учасників освітнього процесу.  

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному 

сайті Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

2. Організатори, оргкомітет та журі Конкурсу. 

2.1. Організатором Конкурсу є Департамент освіти та науки Івано-

Франківської міської ради. 

2.2. Співорганізаторами Конкурсу можуть бути будь-які організації, 

установи, інститути тощо, які підтримають мету Конкурсу та візьмуть участь у 

фінансуванні, організації та проведенні Конкурсу. 

2.3. Склад оргкомітету та журі Конкурсу затверджує Департамент освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради.  

2.4. Оргкомітет Конкурсу: 

розробляє план заходів щодо підготовки та проведення Конкурсу та 

забезпечує його виконання; 

 пропонує кількісний та персональний склад журі Конкурсу; 

забезпечує поширення інформації про зміст та умови Конкурсу, терміни 

його проведення, а також оприлюднення результатів; 

 приймає від авторів роботи для участі в Конкурсі та здійснює поточну 

взаємодію з ними; 



 координує роботу членів журі; 

організовує нагородження переможців; 

здійснює іншу роботу, необхідну для успішного проведення Конкурсу та 

підвищення його результативності. 

2.5. Журі Конкурсу переглядає та оцінює конкурсні роботи, визначає 

переможців. 

2.6. Під час оцінювання відеоробіт журі керується наступними критеріями: 

відповідність відеороботи меті і завданням Конкурсу; 

естетичність роботи та емоційність її сприйняття; 

змістовність й оригінальність ідеї; 

відповідність роботи заявленим вимогам; 

 інформативність. 

2.7. За результатами розгляду поданих учасниками робіт журі шляхом 

голосування визначає  кращі відеороботи. 

3. Порядок проведення Конкурсу. 

3.1. Конкурс проводиться в період з 22 лютого до 12 березня 2021 року. 

3.2. У Конкурсі можуть брати участь учасники освітнього процесу закладів 

загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради. 

3.3. Учасники Конкурсу самостійно створюють відеороботу (відеоролик, 

відеофільм, відеопрезентація тощо). 

3.4. Для участі у Конкурсі необхідно подати заявку про участь у Конкурсі. 

3.5. Заявка на участь у Конкурсі подається не пізніше 22 лютого 2021 року. 

Заявка є документом, необхідним для включення учасників у список 

конкурсантів. 

3.6. Надання заявки та конкурсної роботи (на електронну адресу 

svkb17@gmail.com) означає згоду учасника на розміщення, демонстрацію, 

використання відеороботи на розсуд організаторів Конкурсу. 

4. Вимоги до відеоробіт: 

4.1. До участі в Конкурсі допускається власноруч створена відеоробота 

(відеоролик, відеофільм, відеопрезентація тощо). 

4.2. Відеоробота може бути відзнята будь-якими доступними для учасників 

технічними засобами (відеокамерою, фотоапаратом, смартфоном, мобільним 

телефоном тощо). 

4.3. Рекомендована тривалість відеороботи – до п’яти хвилин. 

4.4. Рекомендовані формати відео: MPEG-4, WMV, AVI, MP4, створені у 

HD та FullHD-якості (роздільна здатність – 1280×720 або 1920×1080). 

4.5. Використання під час зйомки та монтажу спеціальних програм та 

інструментів залишається на розгляд автора (-ів). 

5. Підсумки конкурсу та нагородження учасників. 

5.1. Переможці Конкурсу визначаються журі голосуванням. 

5.2. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

5.3. Підсумки Конкурсу опубліковуються на сайті Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради. 

5.4. Переможці Конкурсу  нагороджуються  грамотами Департаменту 

освіти та науки Івано-Франківської міської ради.. 



5.5. Заохоченням для учасників Конкурсу також стане поширення 

інформації про відеороботи та їх авторів. 

6. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України, сторони, яка 

організовує Конкурс. 
 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 

 

Додаток 2 

до наказу Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради 

від  09.02.2021р. № 59 

 

Склад 

організаційного комітету з питань проведення конкурсу 

відеоробіт  «Шкільне харчування: перші кроки до змін» 

серед учасників освітнього процесу закладів загальної середньої освіти 

Івано-Франківської міської ради 

 

Н.Микула – заступник директора з організаційних питань змісту освіти та 

інновацій Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

С.Бойчук – головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

А.Куціль - завідувач комп’ютерного центру Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 

 

Додаток 3 

до наказу Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради 

від  09.02.2021р.  № 59 

 

Склад журі 

конкурсу відеоробіт «Шкільне харчування: перші кроки до змін»  

серед учасників освітнього процесу закладів загальної середньої освіти 

Івано-Франківської міської ради 

 

Н.Микула – заступник директора з організаційних питань змісту освіти та 

інновацій Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, 

голова журі 

С.Бойчук – головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 



А.Рудак - головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

І.Джус - головний спеціаліст з питань безпеки життєдіяльності 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

А.Куціль – консультант з питань роботи з інформаційно-комунікаційними 

сервісами Центру розвитку педагогічних працівників 
 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 

 

 

Додаток 4 

до наказу Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради 

від 09.02.2021р.  № 59 

 

Заявка 

на участь у конкурсі відеоробіт «Шкільне харчування: перші кроки до змін»  

серед учасників освітнього процесу закладів загальної середньої освіти 

Івано-Франківської міської ради 

 

  Зміст  Інформація 

1. Назва закладу освіти   

2. Назва відео роботи  

3 Тривалість відео роботи  

4. Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) 

/членів творчої групи, які працювали над 

створення відео роботи (прописати 

повністю),  посада, клас,  контактні дані 

(номер телефону) 

 

5. Відповідальна особа (прізвище, ім’я, по 

батькові (прописати повністю), посада, 

контактний телефон 

 

 

Керівник закладу освіти 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 


