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ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор КУ «Чернівецька  

обласна  бібліотека для дітей» 

Біла А. М. 

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  

обласного онлайн-челенджу відеопоезій 

«#Непереможні #Незалежні»  

 
З нагоди відзначення Дня Незалежності України КУ «Чернівецька 

обласна бібліотека для дітей» спільно з Чернівецькою обласною організацією 

НСПУ, ГО «Об’єднання митців Буковини», за підтримки Управління 

культури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової 

адміністрації), проводить онлайн-челендж відеопоезій «#Непереможні 

#Незалежні». 

 

І. Загальні положення 

1. Основними завданнями Онлайн-челенджу є утвердження в свідомості 

та почуттях юних громадян патріотичних цінностей, переконань і 

поваги до своєї країни та її Незалежності, українського народу, його 

культури, звичаїв та традицій; виявлення і підтримка творчих 

здібностей у дітей. 

2. Мета — формування високої громадянської свідомості у дітей; 

сприяння національно-патріотичному вихованню особистості, 

ідентифікації з державою, її історією, культурою; сприяння 

збереженню народних та родинних традицій, єдності і культурного 

розвитку нації. 

3. Організаторами Онлайн-челенджу є КУ «Чернівецька обласна 

бібліотека для дітей» спільно з партнерами,  Чернівецькою обласною 

організацією НСПУ, ГО «Об’єднання митців Буковини». 

4. Інформація про проведення Онлайн-челенджу оприлюднюється на 

офіційному вебсайті, блозі та соціальних сторінках Чернівецької 

обласної бібліотеки для дітей. 
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5. Під час проведення Онлайн-челенджу обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про 

захист персональних даних» № 2297-VІ від 1 червня 2010 року. 

ІІ. Умови: 

1. До участі у Онлайн-челенджі запрошуються діти віком 6-18 років. 

2. Онлайн-челендж проводиться з 1 серпня по 20 серпня 2022 року.  

3. Учасники готують відеопоезію, яка за змістом і жанром відповідає 

загальній ідеї Онлайн-челенджу, дотримуючись наступних вимог: 

 підготувати відео декламування віршів, присвячених Дню 

Незалежності України, Захисникам України, та віршів, народжених 

боротьбою України за свою незалежність  з рф; 

 декламувати можна авторські та власні вірші відповідної тематики; 

 тривалість відео – 1-3 хвилини; 

 надсилати відео на електронну адресу бібліотеки: 

childlibbuk@ukr.net  або на месенджер сторінки у Фейсбуці. 

4. Критерії оцінки робіт: відповідність умовам та вимогам Онлайн-

челенджу; виразність та артистичність виконання поезії; повнота 

розкриття теми; естетичність та оригінальність; нестандартність 

обраних матеріалів та технічних прийомів; оригінальність відеороботи 

5. Роботи надсилаються із зазначенням назви та автора вірша, а також 

обов’язковим коротким повідомленням про виконавця: прізвище, ім’я, 

вік, клас/школа, домашня адреса. 

ІІІ. Визначення та відзначення переможців 

 

1. Конкурсні роботи оцінюються у трьох вікових групах: 

 читачі-учні 6-9 років; 

 читачі-учні 10-14 років; 

 читачі-учні 15-18 років. 
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2. Обласне журі Онлайн-челенджу до 22 серпня 2022 року підводять 

підсумки та визначають по одному переможцю кожної вікової групи у 

трьох номінаціях «Україна Незалежна!», «Захисникам України», 

«Вірші, народжені війною…». 

3. Головне журі оцінює відеопоезії, що надійшли від учасників, та до 23 

серпня 2022 року визначає переможців. 

4. Оголошення переможців відбудеться 24 серпня 2022 р. на сторінці КУ 

«Чернівецька обласна бібліотека для дітей» у Фейсбуці. 

5. Переможців Онлайн-челенджу буде відзначено Дипломами та 

пам'ятними призами. 

6. Всі відеопоезії будуть розміщені на сторінці Чернівецької обласної 

бібліотеки для дітей у Фейсбуці. 

 

ІV. Організаційний комітет і журі 

1. Для підготовки та проведення Онлайн-челенджу створюється головний 

Організаційний комітет. 

2. За підсумками роботи обласне журі складає протоколи із зазначенням 

загальної кількості учасників та переможців у кожній номінації та 

віковій групі. 

3. Результати Онлайн-челенджу узагальнюються відповідним наказом 

головного журі, оприлюднюються на офіційному сайті Чернівецької 

обласної бібліотеки для дітей та сторінці бібліотеки у Фейсбуці. 
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