




ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ  
ОБЛАСНОГО ТВОРЧОГО ОНЛАЙН-КОНКУРСУ «РОБИ ЯК Я»  

У ЖОВТНІ-ЛИСТОПАДІ 2020-2021 Н.Р. 
 
 

1. Загальні положення 
1.1 Цей документ визначає порядок організації та проведення обласного 

творчого онлайн-конкурсу «Роби як я» (далі – Конкурс). 
1.2 Конкурс проводиться серед здобувачів освіти віком до 18 років включно 

закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 
фахової передвищої освіти, позашкільної освіти, дошкільної освіти та вищих 
навчальних закладів (далі – учасники). 

1.3 Предметом Конкурсу є: 
- відеоролик процесу створення творчої роботи учасниками Конкурсу (далі – 

конкурсна робота); 
- фотосвітлини завершеної конкурсної роботи.  
 
2. Мета та основні завдання Конкурсу 
2.1 Конкурс є освітньою акцією, спрямованою на пробудження пізнавальної 

мотивації, художнього смаку і творчих здібностей учасників. Дозволяє учасникам 
реалізувати притаманне прагнення до моделювання навколишнього світу, 
самовираження в різноманітних формах. Конкурс проводиться з метою популяризації 
технічного конструювання як одного з методів розвитку здобувачів освіти. 

2.2 Основними завданнями Конкурсу є: 
- розвиток дитячої та учнівської технічної творчості; 
- виявлення обдарованих, талановитих дітей, що мають конструкторське 

мислення; 
- популяризація науково-технічної творчості; 
- активізація творчої ініціативи дітей та молоді; 
- залучення дітей та молоді до научно-технічної творчості шляхом створення  

відеоконтенту та розміщенням його у соціальній мережі. 
 
3. Організація Конкурсу 
3.1 Конкурс організовує та проводить КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (далі – 

Організатор). 
3.2 Конкурс проводиться у трьох номінаціях: 
- лего-конструювання; 
- довільна техніка (картини, пано та вироби з бросового матеріалу, 

пластиліну, тканини, поробки з природного матеріалу); 
- комп’ютерна графіка. 
3.3  Строки проведення конкурсу – з 19 жовтня 2020 року по 13 листопада 

2020 року. 
3.4  Для участі у Конкурсі необхідно надіслати конкурсну роботу та 

фотосвітлини завершеної конкурсної роботи на електронну адресу 
centr.grani.zp@gmail.com. 

3.5 Переможці конкурсу визначаються за найбільшою кількістю набраних 
вподобань (лайків) на сторінці Організатора Конкурсу у соціальній мережі Facebook 
«Центр «ГРАНІ» (https://www.facebook.com/groups/340021156566662/) у кожній 
номінації окремо. 

 



4. Учасники Конкурсу 
4.1 У Конкурсі беруть участь здобувачі освіти віком до 18 років включно 

закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, 
фахової передвищої освіти,  позашкільної освіти, дошкільної освіти та вищих 
навчальних закладів. 

4.2 До участі у Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які виконані лише 
автором без допомоги батьків або сторонніх осіб. 

4.3 Учасник конкурсу гарантує, що він є автором поданої конкурсної роботи і 
не порушує нічиїх авторських прав. 

4.4 Кількість конкурсних робіт від одного учасника необмежена. 
 

5. Вимоги до конкурсних робіт  
5.1 Конкурсною роботою вважається відеоролик процесу створення 

моделі/поробки (згідно обраної номінації) та фотосвітлини готової роботи. 
5.2 Тематика конкурсних робіт - «Всесвітній день міст» (відзначається це 

свято 31 жовтня).  
5.3 Модель для конкурсної роботи - архітектурний об’єкт, композиція або 

будь-який інший розпізнавальний знак, з яким асоціюється конкретне місто 
(обмежень за країнами не має). 

5.4 Для створення конкурсної роботи в номінації «Лего-конструювання» 
необхідно: 

- створити інсталяцію з деталей конструктора ( не обов’язково торгової 
марки «Lego»), яка відповідає тематиці Конкурсу; 

- записати процес створення конкурсної роботи у відеоролик (можливо 
використовувати прискорення для відеозапису) тривалістю до 3 хвилин; 

- зробити фотосвітлини готової конкурсної роботи. 
5.5 Для створення конкурсної роботи в номінації «Довільні матеріали» 

необхідно: 
- створити інсталяцію (картину, пано та виріб з бросового матеріалу, 

пластиліну, тканини, поробка з природного матеріалу), яка відповідає тематиці 
Конкурсу; 

- записати процес створення конкурсної роботи у відеоролик (можливо 
використовувати прискорення для відеозапису) тривалістю до 3 хвилин; 

- зробити фотосвітлини готової конкурсної роботи. 
5.6 Для створення конкурсної роботи в номінації «Комп’ютерна графіка» 

необхідно: 
- створити документ у форматі *.JPEG (обмежень за видами графіки не має, 

але готова робота повинна бути переконвертована у формат *.JPEG), яка відповідає 
тематиці Конкурсу; 

- записати процес створення конкурсної роботи у відеоролик (можливо 
використовувати прискорення для відеозапису) тривалістю до 3 хвилин; 

- зробити фотосвітлини готової конкурсної роботи. 
5.7 Конкурсну роботу необхідно до 13 листопада 2020 року надіслати на 

електронну адресу centr.grani.zp@gmail.com. Тема листа – «Роби як я». У листі 
також необхідно розмістити наступну інформацію: 

- назва роботи; 
- ПІБ автора роботи; 
- дата народження автора роботи; 
- назва закладу загальної середньої освіти/закладу позашкільної освіти; 
- ПІБ одного з батьків автора роботи/ ПІБ керівника гуртка позашкільного 



закладу освіти/ПІБ вчителя закладу загальної середньої освіти ; 
- контактний номер телефону одного з батьків автора роботи/ ПІБ керівника 

гуртка позашкільного закладу освіти/ПІБ учителя закладу загальної 
середньої освіти; 

- тематичне ессе для опису конкурсної роботи. 
5.8 Всі конкурсні роботи будуть розміщені на сторінці Організатора Конкурсу 

у соціальній мережі Facebook «Центр «ГРАНІ»  
(https://www.facebook.com/groups/340021156566662/) впродовж 48 годин після 
відправлення їх на вказану електронну адресу. 

5.9 Переможці конкурсу визначаються за найбільшою кількістю набраних 
вподобань (лайків) на 16:00 13 листопада 2020 року. 

5.10 Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами Департаменту освіти і 
науки Запорізької обласної державної адміністрації .  

 
6. Відносини у сфері авторських прав 
6.1 Надаючи свою конкурсну роботу до участі в Конкурсі, учасник: 
- надає Організатору Конкурсу право зберігати, друкувати, копіювати, 

фотографувати конкурсну роботу та розміщати її для вільного доступу в мережі 
Інтернет на необмежений період часу; 

- надає Організатору Конкурсу право публікувати надану конкурсну роботу 
на офіційному сайті КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (www.grani.in.ua) та на сторінках 
КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР у соціальних мережах. 

6.2 Організатор Конкурсу зобов’язується зазначати ім’я автора конкурсної 
роботи при її використанні у будь-якому вигляді. 

6.3 Конкурсні роботи учасників Конкурсу надалі можуть бути використані в 
освітній діяльності КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР. 

6.4 Представляючи роботу на конкурс, учасник тим самим підтверджує, що є 
автором роботи і дозволяє Організатору Конкурсу відтворювати матеріал 
безкоштовно, цілком або частково в цілях реклами Конкурсу. Організатор Конкурсу 
не несе відповідальності за порушення учасниками авторських прав. 
 


