
AETTArTAMEHT ocBrrr4 TA HAyKr4 orccbKoi MrcbKoi eagra

HAKA3

0/-A_2020 rr,r.OAeca

flpo uponeAeHH, lricrrcoro KoHKypcy
aMaropcbrnx coqia-ubHux ni4eoponzrin
(STOP 6yriHr> y 2020 poai

Ha suroHaHH.f, po3rroprAxeHHf, rrricrxoro
rrpoBeAeHHf, uicrroro KoHKypcy aMaropcbKux
6yninr> y 2020 poqi), siAuosiAHo Ao llonoxeHHf, npo rpoBeAeHHr rvricrrcoro KoHKypcy
aMaropcbKl,Ix coqiarurux ni4eoporzrin (STOP 6yninr> y 2020 poqi (aani-
Iloloxennx), :atnepAxeHoro po3troprAxeHHflM uicrxoro roJroBr4 sil07 xoBTH.rr 2019
poKy Ns939, 3 Merorc) peanisaqii 4epxasHoi ciuefinoi ra reHAepHoi uoliruxu,
crp.aMoBanoi na yrBepAxeHH.,I B cycuimcrni coqianrnoi cupaBeAJrraBocri ra ren4epHoi
pinuocri, sa6esue.reHHf, pieHlax npaB ra MoxJrkrBocrefi xisox i vononir<ie, ik
roBHoBapticnoi yuacri y crBopeHHi naqionamuoi Kynbrypr4, ni4rprauxu ciu'i,
sauo6iraHHq ra uporz4ii AoMaIIrHboMy HaclrnbcrBy ra Hac?rnbcrBy 3a o3HaKoro crari,
nporr,r4ii roprinni JrloAbMr,r, pos6y4ou4 rpoMaA.sHcbKoro cycuimcrna, ni4nnr{eHH-f,
pinna o6isHaHocri yvnincrroi uoroAi e suqe3a3HarreHrlx rrr{TaHb

HAKA3YIO:
1. flponecrn uicrxnfi KoHKypc aMaropcbKux cor{iamuux ai4eopouurin (STOP

6yninr> y 2020 poqi (aari-Konxypc)n2 erarru:
02-08 nucronaAa 3aorlHr,Iir eran,
10 nucronarc2U2} poKy oquzfi erailrt.

2. 3arnepAnrlr cKnaA opranisaqifinoro rorrairery Konxypcy (4o4aror 1).

3. 3ar:nepAraru cKJraA xypi Konrypcy (4o4arox 2).
4. [upexropy Ky <OAecrrufi rleHrp npoSecifiHoro po3Br4rKy ue4arorivuux

upaqinnrExin> -flpocnasuenifi H.O. :

3.l.3a6esreqr.rrz opranisaqiro ra rpoBeAeHHf, Konxypcy siAuoniAHo Ao
Iloroxenn.fl.

3.2.3a6esrequrrr ao 16 nucronaAa2020 poKy uiAneAennr ui4cyrvmir KoHrcypcy.
4. Kepinru{KaM sarraAin ocniru KoMyHanbHoi uacnocri repnropianrrroi rpoua4n
uicra OAecu:

J$ ilS

roJroBr4 sia 18.09.2020 Ns 807 <IIpo
coqiamuux ni4eoponurin (STOP



4.1. Ha1aru Ao 28 xoBrHn 2020 Ao Ky <OAecrxufi rleHrp upoSecifiHoro
po3BHTKy ueAaroriqHlrx [parlisHraKiB)) 3aflBKu Ha yrracrb KoMaHA y Konrypci sa

siAuosiAHoro Soprraoro (AoAaror 3)
4.2.3a6ezreqr.rru l0 rucrouarc2020 yqacrb.rreHis xypi y KoHxypci.

5. Biaainy inQopvraqifino-innosaqifiHrax rexnororifi AenapraMeHry ocniru ra
HayKra OAecrxoi vricrxoi pa1la (Konamvyx I.B.) suceirrl,rru Ha ne6-cafiri
AerapraMeHry ocsiru ra HayKI4 OAecrxoi lvricmoi pa4u inQopnaauirc uoAo
npoBeAeHnx Konrypcy.

6. Konrponr 3a Br4KoHaHHrM rlboro HaK€By noKnacrr,r Ha AlrpeKTopa xouyuamHoi
ycraHoBr4 <OAecrxufi ueHrp npo@ecifiHoro po3BplrKy ne4aroriuuux npaqienuxin>
-flpocranqeny H.O.

.{uperrop AerlapraMeHry O.B.EyfineBzrr



Додаток 1 

до наказу департаменту 

освіти та науки 

Одеської міської ради 

Від 01.10.2020 № 215 

 

СКЛАД 

організаційного комітету міського конкурсу аматорських соціальних  

відеороликів  «STOP булінг» у 2020 році 
 

Голова 

оргкомітету  
      

Ярославцева Н.О. – директор КУ «Одеський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» 

Заступник 

голови  

оргкомітету 

Вершиніна О.В. – консультант  (завідувач сектору)           

КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних 

працівників»  

 

Члени оргкомітету 

 

 

Драганова О.Л. консультант КУ «Одеський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників»  

 

Ілляш Т.П. консультант КУ «Одеський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників»  

 

Янішевська Л.В. консультант КУ «Одеський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників»  

 

 

Вовненко Л.Є. К2онсультант КУ «Одеський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників»  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток №2 

до наказу департаменту 

освіти та науки 

Одеської міської ради 

Від 01.10.2020 № 215 

 

 

Члени журі міського конкурсу аматорських соціальних  відеороликів  

 «STOP булінг» у 2020 році 

 

 

Голова журі- Велика С.В., психолог КУ «Одеський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» 

 

Члени журі 

  

Кобзарева О.С. - психолог КУ «Одеський центр 

професійного розвитку 

педагогічних  працівників» 

 

Стєкольщікова Н.О. - педагог соціальний Одеської 

загальноосвітньої школи №68 

 І – ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області 

Карлович О.А. - педагог соціальний Одеської 

спеціалізованої школи № 49 І - ІІІ 

ступенів Одеської міської ради 

Одеської області. 

Вездецька Г.Г. - педагог соціальний Одеської 

загальноосвітньої школи №45 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради 

Одеської області 

Зайченко Н. О. 

 

- практичний психолог Одеської 

загальноосвітньої школи №28 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради 

Одеської області 

 

   

       

        

 

 

 

 

 

  

  



  

 
 Додаток 3 

 до наказу департаменту 

освіти та науки 

Одеської міської ради 

Від 01.10.2020 № 215 

                                           

 

                                      Голові 

                                                                    організаційного комітету 

                                                                                   міського конкурсу аматорських 

                                                                          відеороликів «STOP булінг»                                                                                      

                                                         Ярославцевій Н.О. 

                                  

                                                                                              

 

 

 

Заявка 

на участь у міському конкурсу аматорських соціальних  відеороликів  

 «STOP булінг» у 2020 році 

 

№ 

з/п 

Заклад освіти ПІБ 

Автора(авторів) 

Клас Посилання на 

YouTube 

Для перегляду 

відеоролику 

та голосування 

     

 
  

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення міського конкурсу аматорських соціальних  відеороликів  «STOP 

булінг» 

 

      Міський  конкурс аматорських  соціальних відеороликів  «STOP булінг»    

(далі – Конкурс),  проводиться на виконання підпункту 4.7 пункту 4 додатка 2 до 

Міської цільової програми з реалізації сімейної, ґендерної політики, 

попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми  на 2019- 2021 

роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 12 червня 2019 року  № 

4694-VII. 

 

І. Мета та завдання Конкурсу 

 

 Конкурс проводиться з метою реалізації  державної сімейної та ґендерної 

політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної справедливості та 

ґендерної рівності, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх 

повновартісної участі у створені національної культури, підтримки сім’ї; 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, 

протидії торгівлі людьми, розбудови громадянського суспільства, підвищення 

рівня обізнаності учнівської молоді з вищезазначених питань. 

 

Завданнями Конкурсу є:  

-   попередження негативних явищ серед учнівської молоді; 

-  формування інформаційно-цифрової компетентності учнів; 

- створення умов для реалізації творчого потенціалу підлітків. 

 

ІІ. Учасники Конкурсу 

 

Участь у Конкурсі можуть брати учні закладів загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади міста Одеси. 

Матеріали, які надаються на Конкурс, можуть бути індивідуальними та 

колективними. 

 

 

 

 

 

ІІІ. 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 (за 

згодою).  

Організаційний комітет: 

- доводить до відома закладів загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Одеси 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 повинна бути вказана така інформація: назва 

Конкурсу, назва конкурсної роботи, заклад освіти, автори ролика.  

Тривалість відеороликів повинна тривати до 7 хвилин. 

Автори визначають жанр відеоролика самостійно (інтерв’ю, репортаж, 

відеокліп тощо). 

Надання матеріалів на Конкурс автоматично є згодою на їх використання у 

некомерційних цілях. 

 

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 до 

комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» заявку на 

участь у паперовому та електронному вигляді (за відповідною формою, що 

визначається наказом директора 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 у заочному 

турі. 

 Визначення переможців очного туру здійснюється членами журі  відповідно 

до критеріїв оцінювання.  

 Рішення журі колегіальне, перегляду не підлягає. 

 

ІV. Підведення підсумків Конкурсу 

 Підведення підсумків Конкурсу відбувається після підрахунку балів 

членами журі (І місце – 1 переможець, ІІ місце – 2 переможці, ІІІ місце – 3 

переможці). 

 За рішенням журі окремі конкурсні матеріали можуть бути відзначені 

заохочувальними преміями. 
 

https://www.youtube.com/

