Американські Ради з міжнародної освіти в рамках Проекту сприяння академічній
доброчесності в Україні (SAIUP) та Проекту формування академічної доброчесності в школі
(SAISS) за підтримки Посольства США в Україні та у партнерстві із Міністерством освіти і науки
України, проектом «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!»
(Management Systems International, Inc., a Tetra Tech Company, USAID Contractor), компанією
«Антиплагіат», Могилянською школою журналістики оголошують II Відкритий всеукраїнський
студентсько-учнівський конкурс соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе».
Конкурс триватиме з 22 лютого по 23 травня 2018 року. Проектні заявки конкурсу
приймаються з 22 лютого по 22 квітня 2018 року. Результати конкурсу будуть оголошені 23
травня 2018 року.
Організатор конкурсу: Американські Ради з міжнародної освіти в рамках Проекту сприяння
академічній доброчесності в Україні (SAIUP) та Проекту формування академічної
доброчесності у школі (SAISS).
ПОЛОЖЕННЯ
про ІІ Відкритий всеукраїнський студентсько-учнівський конкурс соціальних відеопроектів
«Чесність починається з тебе»
1. Загальні положення
1.1. Це положення регламентує порядок проведення Всеукраїнського студентськоучнівського конкурсу соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе» (далі –
Конкурс), вимоги до учасників і робіт Конкурсу, порядок їх подачі на Конкурс, і діє до
завершення усіх конкурсних процедур.
1.2. Конкурс є відкритим і проводиться серед студентів вищих навчальних закладів
України, студентів професійно-технічних училищ, коледжів, та учнів загальноосвітніх шкіл
усіх типів без обмеження кількості учасників та незалежно від їхнього професійного рівня.
1.3. Конкурс проводиться в один тур.
1.4. Конкурс проводиться задля:
- інформування освітньої спільноти: студентів, абітурієнтів, учнів та їх батьків, а також
широкого суспільного загалу щодо поняття академічної доброчесності, безумовних
(фундаментальних) норм якісної освіти, таких як моральність, чесність,
відповідальність, свідомий підхід до навчання та вибору професії;
- інформування освітньої спільноти: студентів, абітурієнтів, учнів та їх батьків, а також
широкого суспільного загалу щодо необхідності та нагальності (терміновості) протидії
корупції, її деструктивного впливу, хабарництва, кумівства, використання службового
становища для особистих цілей тощо;
1.5. Конкурс розглядається як механізм надання студентам та школярам змоги висловити
своє ставлення до важливих питань академічного процесу та здобуття освіти,
продемонструвати власне бачення освіти України, на прикладі міні-історій ознайомити
своїх колег, викладачів, адміністрації ЗВО та громадськість з важливістю впровадження
норм академічної доброчесності та протидії корупції задля формування стійкого
суспільного опору та нульової толерантності до, поширених в академічному процесі.
1.6. Предметом Конкурсу є соціальний відеопроект «Чесність починається з тебе» для
подальшого використання Організаторами та Партнерами Конкурсу на всій території

України задля популяризації і підтримки принципів академічної доброчесності та протидії
корупції, заохочення створення регулятивних механізмів контролю за здійсненням
якісного й повноцінного академічного процесу задля поліпшення якості освіти та
суспільної обізнаності щодо механізмів протидії та запобіганню корупції в Україні.
2. Мета та завдання Конкурсу
2.1. Метою проведення конкурсу є втілення кращої проектної пропозиції популяризації
академічної доброчесності або проектної пропозиції популяризації ідей/механізмів
запобігання/протидії корупції в освітньому просторі у формі соціальної відеореклами.
2.2. Основним завданням конкурсу є визначення кращих проектів соціальної відеореклами з
числа поданих згідно з умовами Конкурсу та використання цих проектів для подальшої
реалізації.
3. Умови проведення Конкурсу
3.1. Організатором Конкурсу є Американські Ради з міжнародної освіти в рамках Проекту
сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) та Проекту формування академічної
доброчесності у школі (SAISS).
3.2. Участь у Конкурсі мають право брати команди осіб, що на момент проведення Конкурсу
навчаються у закладах середньої, професійно-технічної та вищої освіти України будь-якої з
форм навчання без обмежень щодо віку, статі, гендеру, сексуальної орієнтації чи
віросповідання.
3.3. Кількість соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе» від одного учасника або
команди учасників умовами Конкурсу не обмежена.
3.3. Пропозиції соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе», які подаються для
участі у Конкурсі, мають відповідати таким основним критеріям:
Вимоги до відео:
- формати mkv, mov, mpg4;
- якість зображення – HD або fullHD, 720 р або 1080 р;
- хронометраж - до 2 хв. (відеороботи, що перевищують цей хронометраж не будуть
допущені до конкурсу.)
- мова відеороликів: українська та/або англійська
Вимоги до аудіо:
- використання аудіозаписів у конкурсних роботах повинно бути узгодженим із автором
музичного твору або аудіозапису або здійснене відповідно до законодавства України
про авторські права
3.4. Пропозиції соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе», які подаються для
участі у Конкурсі, не повинні містити:
- персональних даних третіх осіб, а також імен авторів, адрес і телефонів, інформації
про спонсорів, імен політичних діячів та лідерів рухів, у тому числі релігійних символів,
назв та згадок (логотипів, брендів) товарної реклами у будь-яких формах, згадок про
політичні партії, а також політичних лозунгів, висловлювань, що несуть антидержавний
та антиконституційний зміст;
- зображень: інтимних сцен, усіх видів символів тоталітарних режимів, насилля,
дискримінації, вандалізму, що відображають тілесні страждання людей чи тварин;
інформації, яка в будь-якій формі принижує гідність людини чи групи людей за будьякою ознакою.

-

ненормативної лексики;
охоронюваної законом таємниці, а також об’єктів права інтелектуальної власності, що
не належать учаснику або команді учасників – автору проекту, а також жодним чином
не порушувати вказані права інтелектуальної власності третіх осіб.
3.5. В пропозиції соціального відеопроекту «Чесність починається з тебе», яка подається для
участі у Конкурсі, забороняється використовувати чужі тексти чи ідеї дизайну (повністю чи
частково). У разі невиконання цієї умови проектна пропозиція відсторонюється від подальшої
участі в Конкурсі.
3.6. Пропозиції соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе», які подаються для
участі у Конкурсі, повинні бути розроблені з дотриманням у проекті необхідних умов
ефективної реклами, а саме:
- зміст і сюжет не повинні суперечити законодавству України;
- матеріал повинен відповідати тематиці Конкурсу;
3.7. Пропозиції соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе», які подаються для
участі у Конкурсі, повинні відповідати чинному законодавству України.
3.8. Конкурсні роботи подаються учасниками до Проекту сприяння академічній доброчесності
в Україні (SAIUP)/ Проекту формування академічної доброчесності у школі (SAISS) шляхом
завантаження Конкурсної роботи на ресурс обміну файлів FEX.NET, що міститься в вільному
доступі в мережі Інтернет, та надсилання електронної адреси такого розміщення у вигляді
прямого посилання до 22 квітня 2018. Посилання на проекти відеореклами та інформацію
про учасника/учасників відео конкурсу потрібно надати, заповнивши Гугл-форму за
посиланням: https://goo.gl/forms/xymBqdVWaT76htAH2
3.9. 30 квітня 2018 усі Конкурсні роботи, що відповідатимуть умовам Конкурсу, будуть
розміщені Організатором Конкурсу на Youtube канал Проекту сприяння академічній
доброчесності в Україні (SAIUP) для відкритого голосування задля визначення переможця
Конкурсу в категорії «глядацьких симпатій». Про початок голосування та посилання на
Youtube канал буде повідомлено 1 травня 2018 року на сайті Проекту SAIUP:
www.saiup.org.ua. Голосування для номінацій «Приз глядацьких симпатій» триватиме 2 тижні
(14 днів) та завершиться 14 травня 2018 року.
3.10. Роботи до Конкурсу соціальних відеопроектів «Чесність починається з тебе»
приймаються за такими номінація:
- Номінація «Навчайся гідно та відповідально». Конкурсанти: студентські команди
закладів вищої та професійно-технічної освіти;
- Номінація «Навчайся гідно та відповідально». Конкурсанти: учнівські команди закладів
середньої освіти;
- Номінація «Зарядись проти корупції». Конкурсанти: студентські команди закладів
вищої та професійно-технічної освіти;
- Номінація «Корупція – це не круто». Конкурсанти: учнівські команди закладів
середньої освіти;
- Номінація "Приз глядацьких симпатій" - Конкурсанти: студентські команди закладів
вищої та професійно-технічної освіти (за результатами голосування на Youtube-каналі
Проекту SAIUP)
- Номінація "Приз глядацьких симпатій" - Конкурсанти: учнівські команди закладів
середньої освіти (за результатами голосування на Youtube-каналі Проекту SAIUP

3.11. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) спільно з Партнерами
подає матеріали, отримані від авторів, на розгляд конкурсної комісії для визначення
відповідності проекту умовам конкурсу та визначення переможців конкурсу:
- Номінація «Навчайся гідно та відповідально». Конкурсанти: студентські команди
закладів вищої та професійно-технічної освіти (Перше місце – 1 проект, Друге місце – 1
проект, Третє місце – 1 проект)
- Номінація «Навчайся гідно та відповідально». Конкурсанти: учнівські команди закладів
середньої освіти (Перше місце – 1 проект, Друге місце – 1 проект, Третє місце – 1
проект);
- Номінація «Зарядись проти корупції». Конкурсанти: студентські команди закладів
вищої та професійно-технічної освіти (Перше місце – 1 проект, Друге місце – 1 проект,
Третє місце – 1 проект)
- Номінація «Корупція – це не круто». Конкурсанти: учнівські команди закладів
середньої освіти (Перше місце – 1 проект, Друге місце – 1 проект, Третє місце – 1
проект);
3.12. Організатор Конкурсу лишає за собою право визначати спосіб, в який буде реалізована
ідея переможного проекту або переможних проектів.
3.13. Загальний призовий фонд конкурсу – 90 000 гривень.
4. Організаційне забезпечення конкурсу
4.1. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) організовує проведення
Конкурсу та оцінку проектних пропозицій конкурсною комісією.
4.2. Для визначення переможців та з метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів
Конкурсу формується конкурсна комісія. До складу конкурсної комісії входять представники
Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), представники проекту
«Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!» (Management
Systems International, Inc., a Tetra Tech Company, USAID Contractor), представники компанії
«Антиплагіат», представники Могилянської школи журналістики,
уповноважені
представники Посольства США, уповноважені представники Міністерств освіти та науки,
представники інших партнерів конкурсу. Персональний та кількісний склад конкурсної комісії
затверджується рішенням Американських Рад з міжнародної освіти, як Організатора
Конкурсу.
4.3. Конкурсна комісія приймає на розгляд проектні пропозиції за посередництвом Проекту
сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), обирає на своєму засіданні голову
конкурсної комісії зі свого складу відносною більшістю голосів, розглядає надані проектні
пропозиції, перевіряє їх відповідність умовам Конкурсу, визначає кращі проектні пропозиції з
числа поданих, присуджує їх авторам премії відповідно до умов Конкурсу.
4.4. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо у ньому беруть участь 2/3 членів
конкурсної комісії. Рішення щодо вибору переможців конкурсу вважається прийнятим, якщо
члени комісії віддали за нього найбільшу кількість балів (кожен з членів комісії оцінює кожну
із конкурсних робіт за шкалою від 1 до 7 балів) і воно затверджене підписом голови
конкурсної комісії.
5. Процедура проведення Конкурсу
5.1. Підставою для оголошення конкурсу є відповідне рішення Американських Рад з
міжнародної освіти.

5.2. Офіційне повідомлення про проведення конкурсу та Положення про його проведення
розміщуються на веб-сайті Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP за
веб-адресою: saiup.org.ua.
5.3. У ході проведення Конкурсу учасники мають право звертатися, у разі потреби, до
Організатора Конкурсу для одержання додаткової інформації.
5.4. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) приймає проектні
пропозиції для участі у Конкурсі у визначений даним Положенням порядок і спосіб, а також у
визначений даним Положенням термін проведення Конкурсу.
5.5. Матеріали, подані пізніше вказаного терміну, до участі у Конкурсі не допускаються.
5.6. У разі порушення процедури проведення Конкурсу, інших умов Конкурсу, учасники
мають право оскаржувати таке порушення шляхом подачі письмової заяви до голови
конкурсної комісії протягом всього строку проведення конкурсу. Заява про оскарження
результатів Конкурсу може бути подана не пізніше 3-х робочих днів з дня оголошення його
результатів. Будь-яка із заяв про оскарження розглядається конкурсною комісією протягом 3х робочих днів з дня її надходження.
5.7. Повідомлення про результати Конкурсу публікуються на наступний робочий день після
підписання рішення головою конкурсної комісії на веб-сайті Проекту сприяння академічній
доброчесності в Україні – SAIUP за веб-адресою: saiup.org.ua, а в разі їх оскарження,
наслідком чого стала зміна результатів, на наступний робочий день після підписання головою
нового рішення про результати.
6. Визначення переможців Конкурсу
6.1. Підставою для визначення переможців Конкурсу є протокол з рішенням конкурсної
комісії про переможців Конкурсу.
6.2. Переможцем номінацій Конкурсу, який посідає 1 місце, стає учасник/команда учасників –
автор соціального відеопроекту «Чесність починається з тебе», за який члени конкурсної
комісії віддали найбільшу кількість балів під час таємного голосування.
6.3. Умовами Конкурсу передбачено визначення переможців Конкурсу, що посідають 2 та 3
місце, а саме учасники/команда учасників – автори соціальних відеопроектів «Чесність
починається з тебе», конкурсні роботи яких були оцінені відповідно меншою кількістю балів
членів конкурсної комісії за результатами таємного голосування членів конкурсної комісії;
6.4. Протокол рішенням конкурсної комісії про переможців Конкурс підписується усіма
членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні, та подається Організатору Конкурсу у
тижневий термін з дня підбиття підсумків для їх затвердження.
6.5. Організатор Конкурсу може відзначити переможців грошовою премією, або іншими
видами заохочень. Організатор Конкурсу приймає окреме рішення з цього питання.
6.6. Окремим відкритим голосуванням на YouTube каналі Проекту сприяння академічній
доброчесності в Україні (SAIUP) глядачі визначають відео переможця «глядацьких симпатій».
Учасник/команда учасників – автор соціального відеопроекту «Чесність починається з тебе»,
що отримав найбільшу кількість «вподобано», може бути відзначений Організатором
Конкурсу грошовою премією, або іншими видами заохочень.
6.7. В разі прийняття рішення Організатором Конкурсу про відзначення переможців Конкурсу
грошовою премією, така винагорода виплачується Організатором Конкурсу автору проекту.
Якщо конкурсна робота, яка визнана переможцем у Конкурсі, спільно виконана двома і
більше особами, обумовлена винагорода уповноваженій командою особі. Подальший
розподіл одержаної винагороди здійснюється за домовленістю співпереможців. Спори щодо

розподілу винагороди між виконавцями однієї конкурсної роботи, Організатором Конкурсу
не розглядаються.
6.8. Оголошення результатів Конкурсу з визначенням переможців Конкурсу, в тому числі
оголошення переможців Конкурсу в номінаціях «глядацьких симпатій», відбудеться 23 травня
2018 року. Імена переможців буде опубліковано на офіційному сайті Організатора Конкурсу
за адресою www.saiup.org.ua 24 травня 2018 року.
7. Інші умови
7.1. Організатор Конкурсу та конкурсна комісія залишають за собою право дискваліфікувати
авторів відео за свідоме чи несвідоме недотримання правил Конкурсу;
7.2. Організатор Конкурсу залишає за собою право використовувати конкурсні роботи в
некомерційних цілях і без виплати грошової винагороди автору, але з обов’язковим
зазначенням імені автора; проведення на території України соціальних рекламних кампаній,
створених на базі конкурсних робіт, розповсюдження соціальної рекламної продукції в
установах загальної і професійної освіти; відтворення робіт з метою реклами Конкурсу, для
показу по телебаченню, для розміщення в пресі, в мережі Інтернет.

