
Конкурс шкільних відеоробіт "Гривня! Камера! Мотор!"

Мета заходу: популяризація навчання школярів основам фінансової грамотності, 
заохочення дітей та молоді до творчості, креативності й самовираження.

Вік учасників: 2-11 класи.

Тема конкурсу у 2021 році: "Майбутній світ грошей і розрахунків".

Учасники заходу у своїх відеороботах можуть дати відповіді 
на наступні питання: 

1. Як будуть виглядати та називатися гроші в майбутньому?
2. Які переваги та недоліки таких грошей?
3. Як люди будуть здійснювати розрахунки в Україні та у світі?
4. Хто і як буде контролювати обіг грошей?
5. Яким чином використання таких грошей впливатиме на економіку,  

життя, побут та спілкування між людьми?

Секції конкурсу:

1. Відеоролики
2. Комікси

У секції "Відеоролики" можуть брати участь команди школярів у кількості до 3-х осіб. 
У секції "Комікси" конкурсну роботу повинна виконувати одна особа. 

Школа може подавати заявки на участь в обох секціях конкурсу. Однак 
забороняється участь одних і тих самих школярів у двох секціях одночасно.

Як взяти участь у конкурсі?

1. Оберіть секцію, за якою хочете брати участь у конкурсі.
2. До 9 березня заповніть реєстраційну форму учасника конкурсу, де потрібно 

вказати не лише інформацію про школярів, а також про вчителя-наставника.
3. Підготуйте конкурсну роботу (відеоролик або комікс) за темою конкурсу 

"Майбутній світ грошей і розрахунків".
4. Завантажте конкурсну роботу на Google Disk.
5. До 29 березня надішліть на finlit@bank.gov.ua інформацію про конкурсну роботу 

та посилання для її перегляду.

Список переможців буде оголошено до 5 квітня.
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Призи

Усі учасники конкурсу "Гривня! Камера! Мотор!" отримають сертифікати учасників 
заходу. Для вчителів-наставників передбачено окремий сертифікат.

Нагородження переможців відбуватиметься за двома секціями. 

У секції "Відеоролики" передбачені наступні номінації:

•  за віком (молодша школа, середня школа та старша школа);
•  за креативність конкурсної роботи;
•  за технічну складність конкурсної роботи.

У номінації за віком, секція "Відеоролики" у кожній віковій групі буде визначено 
команди, які посядуть:

1 місце – подарунковий сертифікат на 5000 грн;

2 місце – подарунковий сертифікат на 4000 грн;

3 місце – подарунковий сертифікат на 3000 грн.

Команди, які будуть відзначені у номінаціях "За креативність" та "За технічну 
складність", отримають подарункові сертифікати на 1000 грн.

У секції "Комікси" нагородження переможців передбачено лише у номінації 
за віком (молодша школа, середня школа та старша школа).

1 місце – подарунковий сертифікат на 3000 грн;

2 місце – подарунковий сертифікат на 2000 грн;

3 місце – подарунковий сертифікат на 1000 грн.

Конкурсні роботи переможців будуть розміщені на сторінці Financial Literacy Ukraine (у 
Facebook) та на тематичному лендингу Global Money Week.
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Технічні вимоги до конкурсних робіт у секції "Відеоролики":

1. Для зйомок відеоролику можна використовувати смартфон, планшет або 
відеокамеру.

2. Тривалість відеоролику – не менше 1 хвилини та не довше 3 хвилин, включно 
із заголовком та титрами.

3. Кількість людей, зображених у відеоролику, необмежена.
4. При зйомці відеоролику заохочується використання: музики, поезії, пісень, танців, 

анімації, графіки, інтерв’ю, новин тощо.
5. При включенні до відеоролику музики необхідно дотримуватися авторських 

прав. Щоб уникнути непорозумінь, використовуйте мелодії, що знаходяться у 
безкоштовному доступі.

6. Допускаються наступні формати файлів відеороликів: MP4 (.mp4, .m4v, .3pg), 
файл форматів QuickTime (.mov) або Windows Media (.wmv).

Школи несуть відповідальність за отримання згоди всіх учнів, які знімають  
або знімаються у відеоролику.

Технічні вимоги до конкурсних робіт у секції "Комікси":

1. Для підготовки коміксу використовуйте програму MS Power Point. 
2. Кожен слайд презентації – окремий кадр коміксу, що повинен містити малюнок 

та супровідний сценарій.
3. Малюнки повинні бути достатньо чіткими, щоб зрозуміти сюжет історії.
4. Для оформлення коміксу необхідно підготувати не менше 10 та не більше 15 

слайдів-кадрів.
5. На першому слайді необхідно зазначити назву коміксу, ПІП учня та ПІП вчителя-

наставника, назву школи.

До складу журі конкурсу входять співробітники НБУ.

Критерії оцінювання конкурсних робіт:

1. відповідність конкурсної роботи встановленій темі "Майбутній світ грошей і 
розрахунків", глибина розкриття теми в конкурсній роботі; 

2. емоційний відгук (конкурсна робота запам’яталася, викликала позитивне 
емоційне забарвлення);

3. композиційне і кольорове рішення; 
4. оригінальність (нестандартний підхід і виконання);
5. відповідність технічним вимогам до конкурсних робіт ( у секціях "Відеоролики", 

"Комікси").

Для оцінювання конкурсних робіт застосовуватиметься 100-бальна шкала.
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