
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від 18.03.2019 р.                                                                                               № 242 

 

Про проведення загальноміського 

літературного конкурсу 

буктрейлерів «Книга в кадрі» 

 

 

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки, з метою 

виявлення і підтримки творчо обдарованих дітей, популяризації та 

удосконалення реклами книги й читання за допомогою сучасних піар-

технологій, підвищення читацьких інтересів, рівня ІТ-компетентності учнів, 

сприяння розвитку телекомунікаційних навичок і творчих здібностей 

 

 

 

1. Провести з 18 березня до 18 квітня 2019 року загальноміський 

літературний конкурс буктрейлерів «Книга в кадрі» серед учнів 7-11 класів 

закладів загальної середньої освіти. 

2. Затвердити склад оргкомітету, журі конкурсу та умови проведення 

(додатки 1, 2, 3). 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти подати матеріали на 

конкурс до 17 квітня 2019 року в ІМЦ Департаменту освіти та науки, 

каб.310 (додаток 4). 

4. Здійснити оцінювання конкурсних робіт 18.04.2019 р., о 14.00 год., у 

гімназії № 2. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора ІМЦ О.Савку. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                          Ігор Максимчук 

 

 
Н.Рущак,  

53-56-73                                           

 
          

                                                                                   

 



                                                                                         Додаток 1 

                                                                                         до наказу Департаменту  

                                                                                         освіти та науки 

                                                                                         від 18.03.2019 р. № 242  

 

 

Склад 

оргкомітету загальноміського літературного  

конкурсу буктрейлерів «Книга в кадрі» 

 

О.Савка – директор інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та 

науки, голова оргкомітету 

А.Рудак – головний спеціаліст Департаменту освіти та науки, член оргкомітету; 

Н.Рущак – методист інформаційно-методичного центру, член оргкомітету;    

С.Сворак – учитель Угорницької ЗШ, голова методоб’єднання вчителів 

української мови і літератури міста, член оргкомітету. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                          Ігор Максимчук 
 

 

 

                                                                                       Додаток 2 

                                                                                       до наказу Департаменту 

                                                                                       освіти та науки 

                                                                                       від 18.03.2019 р. № 242  

 

Склад журі 

загальноміського літературного  

конкурсу буктрейлерів «Книга в кадрі» 

 

Голова журі: 

Н.Семенів – голова журі,  заступник директора  з навчально-виховної роботи 

гімназії № 2, учитель української мови та літератури гімназії № 2 

 

Члени журі: 

І Тугай – учитель НВК «Школа-гімназія № 3» 

О.Горін – учитель ЗШ № 16 

О.Белей – учитель ЗШ № 25 

С.Сворак – учитель Угорницької школи 

С.Возняк – учитель Крихівецької ЗШ 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                          Ігор Максимчук 



                                                                                        Додаток 3 

                                                                                        до наказу Департаменту  

                                                                                        освіти та науки 

                                                                                        від 18.03.2019 р. № 242 

 

 

 

Умови проведення  

загальноміського літературного  

конкурсу буктрейлерів «Книга в кадрі» 

 

І. Організатори конкурсу 

      Департамент освіти та науки Івано-Франківської ради, міське методичне 

об’єднання вчителів української мови та літератури.  

ІІ. Мета і завдання конкурсу  

   Виявити і підтримати творчо обдарованих дітей; популяризувати та 

удосконалити рекламу книги й читання за допомогою сучасних піар-

технологій; підвищити  читацькі інтереси, рівень ІТ-компетентностей; сприяти 

розвитку телекомунікаційних навичок і творчих здібностей. 

ІІІ. Умови проведення конкурсу 

1. До участі в конкурсі приймаються відеосюжети на електронних носіях. 

2. Може бути представлена лише 1 робота від закладу загальної середньої 

освіти.  

3. Тривалість буктрейлера не більше 3 хвилин.  

4. До творчої роботи необхідно заповнити та подати анкету-заявку на участь 

у конкурсі.  

5. Роботи, представлені на конкурс, не рецензуються і не повертаються.  

6. Критерії оцінювання щодо створення буктрейлерів: 

 Тривалість відеоролика. 

 Мовне оформлення (дотримання орфографічно-пунктуаційних та 

лексико-граматичних норм). 

 Відомості про автора прочитаної книги. 

 Дотримання інформаційно-комунікативних технологій. 

 Логічність, актуальність та влучність викладу. 

 Наявність ілюстративного матеріалу, відео, музичного супроводу. 

 Якість відеомонтажу. 

 Художній рівень авторського твору. 

 Оригінальний підхід до створення ролика. 

 Емоційний вплив на глядача. 

 

ІV. Учасники Конкурсу 

1. Учасниками Конкурсу є учні 7-11 класів закладів загальної середньої освіти 

міста.  

2. Конкурс передбачає індивідуальну участь школярів під керівництвом 

учителя української мови та літератури. 

V. Термін подання робіт 



          Роботи подаються в Департамент освіти та науки (каб. 310) до 17 квітня                

2019 року.  

VІ. Організація та проведення конкурсу 

Перевірка творчих робіт (буктрейлерів) відбуватиметься 18 квітня 2019 

року, о 14.00 год.,  у гімназії № 2. 

За спільним рішенням оргкомітету та журі визначаються переможці та 

призери Конкурсу. 

VІІ. Підведення підсумків та нагородження 

Учні, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами Департаменту 

освіти та науки Івано-Франківської міської ради І, ІІ, ІІІ ступенів. 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                          Ігор Максимчук 

 

 
 

                                                                                         Додаток 4 

                                                                                         до наказу Департаменту  

                                                                                         освіти та науки 

                                                                                         від 18.03.2019 р. № 242  

 

Анкета-заявка 

 на участь 

у загальноміському літературному конкурсі 

буктрейлерів «Книга в кадрі» 

 

 
№ 

за/п 

Прізвище ім’я та по 

батькові учня 

Назва закладу Клас Назва творчої роботи Учитель, 

який 

підготував 
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