
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

«/Т  » АС____ 2018 м.Одеса №

Про проведення міського конкурсу 
соціальних роликів (міні-фільмів), 
спрямованих на популяризацію 
робітничих професій, в 2018 році

На виконання розпорядження міського голови від 12. 12. 2018 № 1069 
«Про проведення міського конкурсу соціальних роликів (міні-фільмів), 
спрямованих на популяризацію робітничих професій, в 2018 році», з метою 
підвищення престижу робітничих професій, сприяння свідомому вибору 
професійного шляху підлітками, урізноманітнення методів 
профорієнтаційної роботи:
НАКАЗУЮ:

1. Провести 14-17 грудня 2018 року заочний, 19 грудня 2018 року очний 
етапи міського конкурсу соціальних роликів (міні-фільмів), спрямованих 
на популяризацію робітничих професій (далі - Конкурсу) відповідно до 
Положення про проведення міського конкурсу соціальних роликів (міні- 
фільмів), спрямованих на популяризацію робітничих професій (далі -  
Положення) (додаток 1).

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі Конкурсу 
(додаток 2).

3. Директору КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» 
Ярославцевій Н.О.:
3.1.Забезпечити організацію та проведення Конкурсу відповідно до 
Положення.
3.2. Забезпечити до 20.12.2018 підведення підсумків Конкурсу.

4. Керівникам закладів освіти комунальної власності територіальної 
громади міста Одеси:
4.1. Надати 18.12.2018 до КУ «Одеський методичний центр освітніх 

ініціатив» заявки на участь в Конкурсі за відповідною формою 
(додаток 3).

4.2. Забезпечити 19.12.2018 о 10.00 год. участь членів журі у Конкурсі.
5. Начальнику відділу інформаційно-інноваційних технологій 

Ковальчук І.В. висвітлити на веб-сайті департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради інформацію щодо проведення Конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» 
Ярославцеву Н.О.

Директор департаменту О.В.Буйневич



Додаток 1
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради
від /У- 'ҐЛ.

Затверджено
розпорядженням міського голови 
від 12.12.2018 №1069

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міського конкурсу соціальних роликів (міні-фільмів), 

спрямованих на популяризацію робітничих професій

Міський конкурсу соціальних роликів (міні-фільмів), спрямованих на 
популяризацію робітничих професій (далі -  Конкурс), проводиться на 
виконання підпункту 2.4.8 пункту 2.4 розділу II додатка 2 до Програми 
зайнятості населення м. Одеси на період до 2022 року, затвердженої 
рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017року № 2743-VII.

І. Мета та завдання Конкурсу

Основною метою Конкурсу є підвищення престижу робітничих професій, 
сприяння свідомому вибору професійного шляху підлітками міста Одеси.

Завданнями Конкурсу є:
- удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю та 

підвищення її мотивації до оволодіння професіями, затребуваними на 
ринку праці;

- розширення інформаційного середовища професійної орієнтації 
підлітків. Оптимізація подання інформації з професійної орієнтації;

- формування інформаційно-цифрової компетентності учнів;
- створення умов для реалізації творчого потенціалу підлітків.

II. Учасники Конкурсу

Участь у Конкурсі можуть брати учні закладів освіти комунальної 
власності територіальної громади міста Одеси.

Матеріали, які надаються на Конкурс, можуть бути індивідуальними та 
колективними.

III. Організація та проведення Конкурсу 
Термін проведення Конкурсу, склад організаційного комітету та журі 

визначаються наказом директора департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради. До складу журі входять методисти комунальної установи



«Одеський методичний центр освітніх ініціатив», педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти. До роботи журі можуть залучатися 
науковці, представники державних установ та громадських організацій, 
які опікуються питаннями профорієнтації (за згодою).

Організаційний комітет:
- доводить до відома закладів загальної середньої освіти умови 

проведення Конкурсу, передбачені цим Положенням;
- забезпечує організаційно-методичну допомогу в проведенні Конкурсу.

Члени журі:
- забезпечують неупереджене оцінювання виконання завдань 

учасниками;
- підводять підсумки та визначають переможців.

Вимоги до конкурсних матеріалів
На початку відеоролика (міні-фільму) повинна бути вказана наступна 

інформація: назва Конкурсу, назва конкурсної роботи, заклад освіти, 
автори ролика (міні-фільму).

Тривалість відеороликів (міні-фільмів) до 7 хвилин.
Автори визначають жанр відеоролика (міні-фільму): (інтерв’ю,

репортаж, відео кліп тощо).
Відеоролики (міні-фільми) повинні містити інформацію про актуальні 

та затребувані на ринку праці м.Одеси спеціальності.
Надання матеріалів на Конкурс автоматично є згодою на їх 

використання у некомерційних цілях (репродукування з метою просвіти та 
навчання).

Критерії оцінювання робіт
Оцінювання представлених на Конкурс матеріалів відбувається за 

такими критеріями:
- відповідність змісту ролика (міні-фільму) меті Конкурсу, соціальна 

значущість обраної теми;
- глибина розкриття теми;
- наявність в ролику (міні-фільмі) салогану, влучного вислову, що 

закликатиме глядачів обрати представлену професію;
- позитивне емоційне тло ролику (міні-фільму), креативність та творчий 

підхід до втілення;
- популяризація в ролику (міні-фільмі) робітничих професій, що є 

найбільш затребуваними на ринку праці м.Одеси.

Порядок проведення Конкурсу 
Конкурс проводиться в два етапи (заочний та очний).
Для участі в заочному етапі конкурсу необхідно розмістити аматорські 

відеоролики на відеохостингу YouTube (https://www.youtube.com) та надати

https://www.youtube.com


до КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» заявку на участь в 
паперовому та електронному вигляді (за відповідною формою, що 
визначається наказом департаменту освіти та науки Одеської міської ради).

Відбір кандидатів для участі в очному турі відбувається шляхом 
інтерактивного голосування.

За підсумками проведення заочного туру до очного туру допускаються не 
більше 15 конкурсних робіт, які набрали найбільшу кількість голосів в 
заочному турі.

Визначення переможців очного туру здійснюється членами журі у 
відповідності до критеріїв оцінювання.

У випадку однакової кількості балів перевага надається тій роботі, яка 
отримала більше балів за слоган.

Рішення журі колегіальне, тому перегляду не підлягає.

IV. Підведення підсумків Конкурсу

Підведення підсумків Конкурсу відбувається після підрахунку балів 
членами журі (І місце -  1 переможець, II місце -  2 переможця, III місце -  З 
переможця, приз глядацьких симпатій -  1 переможець, кращий салоган -  1 
переможець).

За рішенням журі окремі конкурсні матеріали можуть бути відзначені 
заохочувальними преміями.

Переможці та учасники Конкурсу нагороджуються дипломами 
(переможці) та грамотами (учасники) департаменту освіти та науки одеської 
міської ради, можуть отримувати грошову винагороду.



Додаток 2
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради 
від 2018 № ■&£_

Склад організаційного комітету
міського конкурсу соціальних роликів (міні-фільмів), спрямованих на 

популяризацію робітничих професій

Голова
організаційного
комітету
Заступник голови 
організаційного

Ярославцева Н.О. -  директор КУ «Одеський 
методичний центр освітніх ініціатив»

Вершиніна О.В. -  заступник директора КУ 
«Одеський методичний центр освітніх ініціатив»

комітету
Члени організаційного комітету
Вовненко Л.Є. Методист КУ «Одеський методичний центр

Драганова О.Л.

освітніх ініціатив»

Методист КУ «Одеський методичний центр 
освітніх ініціатив»

Ілляш Т.П. Методист КУ «Одеський методичний центр 
освітніх ініціатив»

Янішевська Л.В. Методист КУ «Одеський методичний центр 
освітніх ініціатив»



Додаток 2
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради 
від 2018 № М5~

Члени журі
міського конкурсу соціальних роликів (міні-фільмів), спрямованих на 

популяризацію робітничих професій

Кобзарева О.С. 

Велика С.В. 

Швачій Н.І. 

Сухецька О.С.

Дідик П.Б.

Гризодуб А.І.

Денисенко В.І.

Ясинова С.І. 

Кондратенко Я.М.

- методист з психологічної служби КУ «Одеський
методичний центр освітніх ініціатив»;
методист з психологічної служби КУ «Одеський 
методичний центр освітніх ініціатив»;
- методист з психологічної служби КУ «Одеський
методичний центр освітніх ініціатив»;
- практичний психолог Одеської загальноосвітньої 
ніколи № 92 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 
Одеської області;
практичний психолог Одеської спеціалізованої ніколи 
№35 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 
області;
практичний психолог Одеського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату №3 Одеської міської 
ради Одеської області;
практичний психолог Одеської загальноосвітньої школи 
№110 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 
області;
практичний психолог Одеського ліцею «Приморський» 
Одеської міської ради Одеської області.
- практичний психолог Одеської загальноосвітньої 
школи № 105 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 
Одеської області.



Додаток З
до наказу департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради 
від / ^ -  2018 № £ 9 Г

Г олові
організаційного комітету 
міського конкурсу соціальних 
роликів (міні-фільмів), 
спрямованих на популяризацію 
робітничих професій

Ярославцевій Н.О.

Заявка
на участь у міському конкурсі соціальних роликів (міні-фільмів), 

спрямованих на популяризацію робітничих професій

№ Заклад освіти П.І.Б. Клас Посилання на відеохостинг
з/п автора (авторів) YouTube

для перегляду відеоролику
та голосування


