
В рамках циклу щорічних заходів 

«Дні греків Приазов'я 2020» (24.11-25.11.2020) 

кафедра грецької філології та перекладу МДУ оголошує 

тематичний відеоконкурс серед учнів шкіл та студентів 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕМАТИЧНИЙ ВІДЕОКОНКУРС 

«МОЯ ГОРДІСТЬ – МОЄ КОРІННЯ» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.  Це положення регламентує порядок проведення відеоконкурсу «МОЯ 

ГОРДІСТЬ – МОЄ КОРІННЯ» (Далі - відеоконкурс). 

1.2. Відеоконкурс проводиться в рамках циклу щорічних заходів «Дні греків 

Приазов'я» (24.11.2020-25.11.2020), які проводяться кафедрою грецької філології та 

перекладу МДУ. 

 

2.  Мета відеоконкурсу 

 

• популяризація культури і духовних цінностей, зокрема, традицій, звичаїв і обрядів, греків 

Приазов'я серед молоді регіону; 

• виховання духовно багатої особистості; 

• формування пізнавальних, дослідницьких і творчих потреб молоді, реалізація творчих 

здібностей та розвиток практичних навичок (відеографічних) серед молоді; 

• сприяння зміцненню сімей на основі взаєморозуміння, поваги і допомоги, наступності 

сімейних традицій; 

• через пізнання своїх «коренів», історії роду і країни  усвідомлення себе і свого місця на 

землі своїх предків, на своїй батьківщині; 

• демонстрація успіхів молоді м. Маріуполя та прилеглих грецьких сіл у вивченні, 

збереженні, поширенні історії та культури греків Приазов'я. 

 

3. Організатор відеоконкурсу 

 

Кафедра грецької філології та перекладу Маріупольського державного университету.  

 

4. Тематика відеоконкурсу 

 

У конкурсній роботі (відеороліку) окрім участі представника/ів родини, сусідів, або 

друзів родини, який має бажання поділитися сімейними традиціями, зокрема традиціями, 

звичаями і обрядами греків Приазов'я, з підростаючим поколінням, також можуть бути 

ДОДАТКОВО використані фотопортрети з грецьким колоритом, фотографії в 

національних костюмах, а також відображена тематика зазначених традицій (національні 

обряди та звичаї, музичні або художні таланти старшого покоління, приготування 

національних страв тощо). 

 

5. Умови участі в відеоконкурсі  

5.1. У відеоконкурсі можуть брати участь усі бажаючі починаючі, або досвідчені 

відеографи до 35 років. По завершенню конкурсу будуть нагороджені учасники-відеографи 

(аматори та професіонали окремо) і учасник/и відеороліку. 

5.2. На відеоконкурс приймаються якісні роботи з дотримання до певних ВИМОГ:  



• відеоролік може бути знято учасником за допомогою будь-якого пристрою, що 

забезпечує відеозйомку (мобільний телефон, фотоапарат з функцією запису відео або 

відеокамера); 

• автор відеороліку може користовуватися будь-якими програмами для обробки 

відеосюжету;  

• робота подається у вигляді одного сюжету у будь якому форматі в електронному 

вигляді (перевага надається форматам mp4, avi, dvd-video, але можливі й інші формати); 

• конкурсна робота охоплює ДВА відеороліка: відеосюжет у повному обсязі 

тривалістю не більше 4 хвилин та скорочена промо-версія до 30 с; 

• конкурсні роботи підписуються із зазначенням прізвища Учасника та назви міста або 

селища, наприклад: Узун_Ялта.mp4 та Узун_Ялта_promo.mp4); 

• кожен учасник може надіслати на конкурс не більше 1 конкурсної роботи; 

• конкурсні роботи (або у випадку великого обсягу електронного файлу конкурсної 

роботи посилання на файлообмінник) разом із заявкою на участь приймаються за 

електронною адресою: gph@mdu.in.ua  з приміткою в рядку «тема» - відеоконкурс «МОЯ 

ГОРДІСТЬ – МОЄ КОРІННЯ», а в самому електронному листі Учасник повинен вказати 

тематичну назву своєї роботи. 

5.3. Учасники відеоконкурсу надсилають заявку на участь у відеоконкурсі (див. 

Додаток 1). 

5.4. Участь у відеоконкурсі означає згоду автора на подальше використання його робіт 

(в інформаційних, наукових, навчальних або культурних  некомерційних цілях) без виплати 

винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора. 

5.5. Організатор конкурсу зобов'язується не вносити змін до надісланої роботи. 

5.6. Конкурсні роботи, які не відповідають умовам конкурсу та вимогам щодо 

оформлення, не розглядаються. 

 

6. Критерії оцінювання робіт 

 

• відповідність тематиці конкурсу; 

• загальне сприйняття; 

• оригінальність ідеї і зміст роботи; 

• художнє відеографічне оформлення конкурсної роботи; 

• техніка і якість виконання.  

 

7. Порядок організації та проведення відеоконкурсу 

 

7.1. Відеоконкурс проводиться у 3 етапи: 

• до 20 листопада 2020 року – прийом заявок та відеоробіт учасників; 

• з 21 листопада до 23 листопада 2020 року – голосування користувачів соцмереж 

Facebook та Instagram; 

• 24-25 листопада 2020 року – підбиття підсумків, визначення та оголошення переможців 

відеоконкурсу, нагородження. 

7.2. Форма оцінювання конкурсних робіт – дистанційна: конкурсні відеороботи, 

надіслані на конкурс по мірі їх надходження будуть публікуватися (promo-версії) на 

офіційній сторінці кафедри ГФП в соцмережах Facebook 

https://m.facebook.com/profile.php?id=136122920206598&ref=content_filter  та Instagram 

https://instagram.com/greek_philology_mdu?igshid=14eqgcrqllnwn та на офіційному сайті 

факультету грецької філології та перекладу http://gptf.mdu.in.ua/ З 18 листопада до 23 

листопада 2020 року серед конкурсних робіт (повні версії) буде оголошено голосування 

користувачів соцмереж Facebook та Instagram. Конкурсна робота у своєму повному 

форматі, яка отримає сумарно найбільшу кількість голосів, буде визнана кращою. 

 

mailto:gph@mdu.in.ua
https://m.facebook.com/profile.php?id=136122920206598&ref=content_filter
https://instagram.com/greek_philology_mdu?igshid=14eqgcrqllnwn
http://gptf.mdu.in.ua/


 

8. Нагородження 

 

Учасники нагороджуються сертифікатами учасника. Переможці нагороджуються 

дипломами та пам'ятними призами. 

Кафедра грецької філології та перекладу засновує спеціальний приз, Гран-прі, за 

оригінальність ідеї відеороботи. 

 

 

Додаток 1 

ЗАЯВКА 

На участь у творчому конкурсі «МОЯ ГОРДІСТЬ – МОЄ КОРІННЯ» 

 

Назва роботи:  

 

П.І.Б. учасника: 

 

Контактний 

телефон: 

 

 

Електрона адреса: 

 

Назва навчального 

закладу: 

 

Назва міста 

(селища): 

 

 

 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ !!! 
 


