
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс відеороликів 

«Оберігаємо життя -2019» 

Конкурс відеороликів «Оберігаємо життя» буде проведений ПрАТ «Учбово-курсовий 

комбінат» при підтримці Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської 

ради, Об’єднання профспілок Харківської області, кафедри «Охорона праці та 

навколишнього середовища» Національного технічного університету «ХПІ»  з нагоди 

відзначення Дня охорони праці в Україні. Це свято відзначають щорічно 28 квітня – 

у Всесвітній день охорони праці, згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 

р. № 685/2006. 

1. Загальні положення 

1. Це положення встановлює порядок організації, проведення та 

підведення підсумків обласного конкурсу відеороликів  «Оберігаємо життя – 

2019» (далі – Конкурс). 

2. Метою Конкурсу є популяризація в суспільстві, зокрема серед 

старшокласників і студентської молоді, питань охорони праці; збільшення 

рівня культури безпеки праці. 

3. Основними завданнями Конкурсу є: привернення уваги молоді як 

майбутніх працівників до виробничих небезпек і ризиків на сучасному 

виробництві, а також до наявних проблем у сфері охорони праці; формування 

свідомої позиції молоді щодо важливості забезпечення здорових і безпечних 

умов праці в різних сферах суспільного життя;  відповідального ставлення до 

життя та здоров’я; активізація творчого потенціалу молоді; виявлення та 

підтримка талановитої молоді. 

4. До участі в Конкурсі запрошуються школярі та студенти середніх та 

вищих навчальних закладів або авторські колективи з числа учнівської і 

студентської молоді загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 

навчальних закладів Харкова та Харківської області.  

2.  Організаційний комітет Конкурсу 

1. Для організації та проведення Конкурсу повинен бути створений 

оргкомітет з представників організаторів та партнерів Конкурсу.  

2. Оргкомітет забезпечує роботу з організаційно-технічного та науково-

методичного і аналітичного супроводу Конкурсу.  

3. Оргкомітет призначає Голову журі Конкурсу. 



4. Оргкомітет розглядає і затверджує звіт журі та підводить підсумки 

Конкурсу.  

5. З метою інформаційного забезпечення Конкурсу оргкомітет розміщує 

інформацію та методичні документи на сайтах _________ а також в журналі 

«Довідник спеціаліста з охорони праці». 

3. Журі конкурсу 

1. Журі складається з непарного числа членів не менш, ніж 7 осіб.  

2. Журі, персональний склад якого затверджується окремо, оцінює 

конкурсні  роботи . 

3. Для роботи в складі журі конкурсу запрошуються провідні діячі 

культури і мистецтв, спеціалісти в галузі  Інтернет-технологій, представники 

управлінь праці та соціального захисту населення, державних адміністрацій 

міста Харкова та Харківської області, громадських організацій тощо. 

4.  Журі конкурсу оцінює роботи за такими  критеріями: 

- оригінальність задуму; 

- ступінь реалізації задуму; 

- відповідність заданій тематиці; 

- пізнавальна інформативність сюжету;  

- технічна якість роботи. 

5. Журі визначає переможця Конкурсу у кожному жанрі. 

6. За рішенням журі переможці конкурсу можуть нагороджуватися 

спеціальними  грамотами, дипломами, відзнаками тощо. 

4. Умови участі в Конкурсі 

1. До участі у Конкурсі допускаються відеоролики створені у наступних 

жанрах:   - соціальна реклама; 

- відеокліп; 

- соцопитування (відео в якому проводиться опитування людей,        

коментарі спеціалістів); 

- анімація  

2. Конкурсні роботи мають відповідати заявленій тематиці Конкурсу і 

висвітлювати питання щодо техніки безпеки та охорони праці. Тривалість 

ролика – до 3 хвилин; формат файлу – AVI або MP4, стиснення – «без 

стиснення» або xVid. 

3. Відеоролик може бути відзнятий будь-якими доступними для 

авторського колективу засобами (за допомогою професійної або 



непрофесійної відеокамери, фотоапарату, смартфону, мобільного телефону 

тощо). 

4. Під час зйомки та відеомонтажу автори можуть використовувати будь-

які спеціальні програми, методи, способи та інструменти створення, 

наповнення і оформлення відеоматеріалу. 

5. Приймаються лише оригінальні авторські роботи, що відповідають 

умовам Конкурсу  

6. Конкурс проводиться в один етап – з січня  до березня 2019 року. 

Підбиття підсумків (фінал) та оголошення переможців відбудеться у квітні 

2019 року. 

7.  Для участі в Конкурсі учасник заповнює заявку по кожній номінації 

окремо  та разом з роботою надсилає електронною поштою на адресу 

ukk.ua@ukr.net 

8. До кожного відеоролика потрібно додати заявку державною мовою, в 

якій зазначити: 

а) назву роботи; 

б) прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора (авторів); 

в) місце проживання (повну адресу) автора (авторів), контактний 

телефон, електронну адресу; 

г) назву навчального закладу; 

д) прізвище, ім’я, по батькові викладача з охорони праці (якщо такий є). 

9.  Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

10.  Роботи, надіслані на Конкурс, організатори не рецензують і не 

повертають авторам. Надіславши роботу, автор таким чином цілком 

погоджується з умовами Конкурсу, а також надає згоду на обробку своїх 

персональних даних і використання конкурсної роботи без будь-яких 

претензій щодо авторського права надалі. 

5. Фінансування Конкурсу 

1. Підсумковий етап Конкурсу фінансується за рахунок коштів, не 

заборонених законодавством України без використання бюджетних коштів. 


