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НАКАЗ 

   

18 січня 2021 р                                   м. Запоріжжя                                               № 03/1 

 
Про організацію та проведення  
творчого фестивалю ідей «Навчи мене» 
 

З метою популяризації технічного конструювання як однієї з форм розвитку 
дитячої та учнівської технічної творчості, виявлення обдарованих, талановитих дітей, 
що мають конструкторське мислення; активізації творчої ініціативи підлітків та 
залучення дітей та молоді до науково - технічної творчості шляхом створення  
відеоконтенту та розміщенням його у соціальній мережі    

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення творчого 

фестивалю ідей «Навчи мене» (далі – Рекомендації) (додаток). 
2. Завідувачам відділів Смирновій А.В., Матвієнко К.І., Люльченко І.П., 

Зайченко О.В. довести Рекомендації до відома керівників гуртків. 
3. Керівникам гуртків організувати вихованців до участі у творчому фестивалі 

ідей «Навчи мене» у термін з 19.01.2021 р. до 30.06.2021 р. 
4. Культорганізаторам Куцаконь Т.А., Еделю М.Г.: 
4.1 Висвітлити Рекомендації на офіційному сайті КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» 

ЗОР (www.grani.in.ua) та на сторінках КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР в соціальних 
мережах; 

4.2 Публікувати проміжні підсумки фестивалю наприкінці кожного місяця на 
офіційному сайті КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (www.grani.in.ua) та на сторінках КЗ 
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР в соціальних мережах. 

5. Завідувачу відділом Смирновій А.В. підводити проміжні підсумки щомісяця у 
вигляді наказу. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 
Арутюняна В.Е. 
 

Директор                      _______________                        Сергій Богданов 
 

Смирнова А.В. 
 

З наказом ознайомлені: 
 
________________ ________________ ________________ ________________ 
________________ ________________ ________________ ________________ 
________________ ________________ ________________ ________________ 
________________ ________________ ________________ ________________ 
________________ ________________ ________________ ________________ 
________________ ________________ ________________ ________________ 



    
Додаток 
до наказу КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 
від 18.01.2021 р. № 03/1 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО ФЕСТИВАЛЮ ІДЕЙ «НАВЧИ МЕНЕ» 

У 2020-2021 Н.Р. 
 
 

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

фестивалю ідей «Навчи мене» (далі – Фестиваль). 
1.2 Фестиваль проводиться серед здобувачів освіти закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, позашкільної, 
дошкільної освіти та вищих навчальних закладів, а також серед керівників гуртків, 
викладачів, вчителів  та вихователів (далі – учасники). 

1.3 Предметом Фестивалю є: 
- відеоролик процесу створення (майстер-клас) творчої роботи учасниками 

Фестивалю (далі – робота); 
- фотосвітлини завершеної роботи. 

 
2. Мета та основні завдання Фестивалю 
2.1 Фестиваль 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.  

Фестиваль проводиться з метою популяризації технічного конструювання як 
одного з форм розвитку здобувачів освіти. 

2.2 Основними завданнями Фестивалю 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 Фестивалю 
3.1 Фестиваль організовує та проводить КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (далі – 

Організатор). 
3.2 Строки проведення Фестивалю – з 19 січня 2021 року по 3 0  червня 

2021  року. 
3.3 Для участі у Фестивалі необхідно надіслати роботу та 

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

3.4 Роботи учасників Фестивалю розміщуються на сторінці Організатора 
Фестивалю у соціальній мережі Facebook (www.facebook.com/groups/340021156566662/). 

 

4. Учасники Фестивалю 
4.1 У Фестивалі беруть участь здобувачі освіти закладів загальної середньої, 



професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, позашкільної, дошкільної 
освіти та вищих навчальних закладів, а також керівники гуртків, викладачі, вчителі 
та вихователі. 

4.2 До участі у Фестивалі допускаються роботи, які демонструють 
виготовлення поробок, інсталяцій, технічних рішень, а також об’єктів науково-
технічної творчості, реалізованих за допомогою комп’ютерних програм (далі - об’єкт 
НТ творчості). 

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

4.4 Кількість робіт від одного учасника необмежена. 
 

5. Вимоги до робіт 
5.1 Роботою вважається відеоролик процесу створення об’єкту НТ творчості 

(майстер-клас) та фотосвітлини готової роботи. 
5.2 Тематикою роботи не обмежені. 

5.3 Роботу необхідно надіслати до 30 червня 2021 року на електронну адресу 
centr.grani.zp@gmail.com. Тема листа – «Навчи мене».  

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/ контактний 

номер телефону керівника гуртка позашкільного закладу освіти/ контактний номер 
телефону вчителя закладу загальної середньої освіти. 

5.4 Всі роботи будуть розміщені на сторінці Організатора Фестивалю у 
соціальній мережі Facebook ( https://www.facebook.com/groups/340021156566662/) 
впродовж 48 годин після відправлення їх на вказану електронну адресу. 

5.5 Учасники Фестивалю нагороджуються електронними дипломами 
КЗ«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР. 

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

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

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

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

6.3 Роботи учасників Фестивалю надалі можуть бути використані в освітній 
діяльності КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР. 

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

 
 


