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ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
ВІДКРИТОГО ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «IT_TEEN_ZP»

1. Загальні положення
1) Умови визначають порядок організації та проведення відкритого обласного конкурсу
з інформаційних технологій для учнівської молоді «IT_TEEN_ZP» (далі – Конкурс).

2) За основу цих інформаційно-методичних рекомендацій щодо проведення Конкурсу
взяті Умови проведення Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій для
дітей та молоді «iTalent».
3) Конкурс проводиться щороку на добровільних засадах за програмою ІТ проєктів.
4) Конкурс проводиться серед здобувачів освіти віком від 8 років до 21 року включно
закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти,
фахової передвищої освіти, позашкільної освіти та вищих навчальних закладів (далі –
учасники).
5) Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованих дітей та молоді,
які здійснюють науковий пошук у сфері новітніх інформаційних технологій.
6) Основними завданням Конкурсу є:
- залучення дітей та молоді до поглибленого вивчення інформаційних
технологій;
- розвиток інженерної думки серед учнівської молоді;
- допомога молоді у професійному самовизначенні;
- організація змістовного дозвілля дітей та молоді.
7) Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює комунальний
заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
«Грані» Запорізької обласної ради (далі – Центр «Грані»).
8) Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті Центру
«Грані» grani.in.ua, а також у соціальній мережі Facebook на сторінці Центру «Грані».
9) Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з
урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. Організаційний комітет
1) Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний

комітет

(далі – оргкомітет).
2) Персональний склад оргкомітету Конкурсу затверджується наказом Центру «Грані».
3) До складу оргкомітету Конкурсу входять представники організаторів.
4) Очолює оргкомітет голова, який визначає і розподіляє повноваження його членів,
керує роботою з організації та проведення відповідного етапу Конкурсу.
5) Члени оргкомітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення відповідного
етапу Конкурсу та забезпечують порядок його проведення.
6) Секретар оргкомітету оформляє документи щодо проведення та підбиття підсумків
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відповідного етапу Конкурсу та сприяє висвітленню підсумків його проведення в
засобах масової інформації.

3. Журі Конкурсу
1) Для проведення Конкурсу формується журі, яке забезпечує об’єктивність оцінювання
конкурсних проєктів та визначення переможців іпризерів Конкурсу ІТ проєктів.
2) Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом Центру «Грані».

3) До складу журі Конкурсу можуть входити представники організаторів, педагогічні
працівники закладів позашкільної, загальної середньої та вищої освіти, представники
наукових установ і організацій, громадських організацій та приватних підприємств
різної форми власності (за згодою).
4) Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі,
бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, підписує оціночні
протоколи його відповідного етапу.
5) Члени журі Конкурсу:
- забезпечують об’єктивність оцінювання проектів учасників та їх презентацій під
час проведення відповідного етапу Конкурсу;
- заповнюють оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу;
- визначають переможців та призерів відповідного етапу Конкурсу.
6) Оцінювання робіт здійснюється згідно критеріям оцінювання відповідної номінації.
7) Усі оцінки журі, як на заочному, так і на очному турі є публічними і
публікуються на сайті Центру «Грані» у протоколах засідання журі відповідного
етапу.

8) Секретар журі Конкурсу забезпечує

зберігання,
систематизацію,
документів і матеріалів відповідного етапу Конкурсу.

оформлення

4. Визначення та нагородження переможців і призерів Конкурсу
1) Особиста першість в кожній номінації визначається за максимальною кількістю
балів,набраних її учасниками на всіх етапах Конкурсу.
2) Учасники нагороджуються відповідно до місця в особистій першості:
- Фіналісти - нагороджуються дипломами ДОН ЗОДА за перемогу у Конкурсі.
- Учасники, що посіли з 4 по 10 місце І етапу – нагороджуються дипломами Центру
«Грані» за кращу розробку.
- Учасники, що зайняли місце нижче за 10 – дипломами Центру «Грані» за участь у
Конкурсі.
3) Кількість фіналістів для кожної номінації Конкурсу визначається окремо та
розміщується на сайті Центру «Грані» у протоколі засідання журі І (заочного) етапу
Конкурсу .
4) Підсумки Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Центру «Грані».
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5. Авторські права
1) Всі права авторів захищені законом «Про авторське право».
2) Автори, що надсилають свої роботи на Конкурс, безоплатно передають організаторам
Конкурсу право вільного використання і надання широкого доступу до цих
матеріалів.
3) Організатори Конкурсу залишають за собою право некомерційного використання
поданих на Конкурс робіт, наприклад при підготовці атрибутики конкурсу, каталогу
робіт, презентацій, тощо. При цьому обов’язковим є посилання на автора роботи.

4) Вихідні файли робіт з розширенням *.ppt, *.psd, *.cdr, *.fla, *.tbs, *.max, *.blend та
інші надаються з навчальною метою.

5) Повне або часткове копіювання іншими особами творчих робіт, поданих на Конкурс,
заборонене; узгодження використання матеріалів обговорюється з їх авторами.
6) Усі матеріали Конкурсу використовуються виключно в некомерційних цілях,
відповідальність за несанкціоноване копіювання і комерційне використання будьяких матеріалів несуть особи і організації, що неправомірно використали ці
матеріали.
7) 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 в соціальних мережах.
8) Усі матеріали Конкурсу надалі можуть бути використані в освітній діяльності КЗ
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР.

6. Учасники Конкурсу ІТ проєктів
1) Участь у Конкурсі беруть здобувачі освіти віком від 8 років до 21 року включно
закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти,
фахової передвищої освіти, позашкільної освіти та вищих навчальних закладів (далі –
учасники).
2) Конкурс проводиться у двох вікових категоріях (якщо інше не зазначено у вимогах до
відповідної номінації):
- молодша – для учасників віком від 8 до 14 років включно;
- старша – для учасників віком від 15 до 21 року включно.
3) Кількість учасників:

- І етап (заочний): необмежено.
- ІІ етап (очний): учасники, що зайняли три перших місця у відповідній номінації I
етапу кожної вікової категорії.
4) Для визначення вікової категорії учасника - враховується вік учасника (кількість
повних років) на момент початку реєстрації на заочний етап Конкурсу.
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5) Для участі в Конкурсі необхідно зареєструватися за посиланням https://cutt.ly/ilBJT5d
та подати конкурсні роботи організаційному комітету на електронну адресу
centr.grani.zp@gmail.com.
6) У процесі реєстрації до реєстраційної форми вносяться особисті дані учасника, дані
про заклад освіти та інші дані.
7) Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог Інформаційно-методичних
рекомендацій щодо проведення Конкурсу, програми Конкурсу, норм поведінки,
правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.
8) Кожен учасник має право брати участь у необмеженій кількості номінацій. В одній
номінації учасник може подати будь-яку кількість робіт.
9) На Конкурс приймаються роботи, які були зроблені авторами самостійно. Всю
відповідальність за оригінальність та авторство використаного матеріалу несе
учасник конкурсу.

7. Умови проведення Конкурсу ІТ проектів
1) Конкурс проводиться у два етапи:
-

I етап відбірковий (заочний, онлайн): реєстрація, подача робіт.
Термін проведення: з 1 квітня по 31 серпня 2021 року.

Результати I етапу: з 20 по 30 вересня 2021 року.
- II етап фінальний (очний): Захист та презентація робіт.
Термін проведення: 23 жовтня 2021 року (м. Запоріжжя).
2) Формат проведення Конкурсу:
I етап: Онлайн. Усі учасники мають зареєструватись за посиланням
https://cutt.ly/ilBJT5d та подати свої роботи у відповідній формі. Детальніше у
розділі «Порядок реєстрації і прийому робіт Конкурсу ІТ проєктів» цих
Інформаційно-методичних рекомендацій щодо проведення Конкурсу.
- II етап: Очний захист робіт з презентацією. Формат, регламент та місце
проведення захисту буде повідомлено учасникам II етапу окремо.
3) Конкурс проводиться у наступних номінаціях:
-

- «Статична 2D графіка»;
- «2D-анімація»;
- «Web front-end»;
- «Сайт на конструкторі»;
- «Відеомейкінг»;
- «Саунд дизайн» ;
- «Розробка на Scratch» ;
- «Цифрова фотографія» .
4) Теми та критерії оцінювання по номінаціях розміщуються у відповідному
розділі цих Інформаційно-методичних рекомендацій щодо проведення Конкурсу.
5) Допускається подача проєктів від команди учасників.
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8. Порядок реєстрації і прийому робіт Конкурсу ІТ проектів
1) Усі

учасники та команди обов'язково реєструються за посиланням
https://cutt.ly/ilBJT5d
і
подають
свої
роботи
на
електрону
адресу
centr.grani.zp@gmail.com з темою листа «IT_TEEN_ZP».
2) У листі учасник вказує наступну інформацію:
- назва роботи;
- ПІБ учасника/учасників;
- категорію, до якої відноситься робота;
- заклад освіти.
3) Роботи, що поступили на конкурс, авторам не повертаються і не рецензуються.
4) Робота має відповідати технічним вимогам, що вказані в цих Інформаційнометодичних рекомендаціях щодо проведення Конкурсу в описі відповідної номінації.
5) Правила відмови в реєстрації робіт. Оргкомітет та члени журі залишають за собою
право відхиляти:
- Роботи, що містять рекламну інформацію.
- Роботи з наявністю: нецензурних і грубих виразів; пропаганду насильства, куріння,
вживання алкоголю.
- Роботи, що містять порнографію і посилання на ресурси, що містять
порнографічний характер.
- Роботи із закликом до порушення чинного законодавства і висловів расистського
характеру.
- Роботи, що порушують закон «Про авторське право».
- Роботи з недотриманням правил і технічних вимог, встановлених даними
Умовами.

9. Теми та критерії оцінювання робіт за номінаціями
9.1
«Статична 2D-графіка»
Загальна тема номінації «2D-графіка» – «30 років Незалежності України».
У цій номінації вам потрібно намалювати зображення/ілюстрацію згідно з
вимогами номінації. Уважно читайте завдання до зображення.
Завдання:
1) Від 8 до 14 років
Тема роботи: «Ілюстрація обкладинки книги до української народної казки».
Намалювати обкладинку книги, художньо оформити назву твору, ім’я автора.
2) Від 15 до 21 року
Тема роботи: «Ілюстрації обкладинки книги та її сторінок до українського
літературного твору».
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Проілюструвати український твір: намалювати обкладинку книги з назвою твору
та ім’ям автора, зробити декілька (2-3) малюнків-ілюстрацій до сторінок твору в
єдиному стилі.
Примітка: можна проілюструвати сторінку разом з літературним текстом, до
якого належить ілюстрація.
Критерії оцінювання робіт:
- IDEA & IMPRESSION - креативність і оригінальність ідеї;
- TECHNICAL - якість малюнку, художня композиція, гармонія пропорцій,
поєднання кольорів тощо;
- STYLE - ступінь відповідності роботи заданій тематиці і стилю;
- MASTERING - професійний підхід, ступінь програмних знань;
- ВІДПОВІДНІСТЬ умовам конкурсу та вимогам до робіт.
Роботи, що не відповідають вимогам – розглядатись журі не будуть.
Вимоги до роботи:
1. На електронну адресу конкурсу надсилається архів з повним ім’ям
конкурсанту.
2. Архів містить 2 файли та 1 папку:
- вихідний файл програми, де виконувалось конкурсне завдання;
- файл – результат проекту формату *. jpeg;
- папку «Процес» з хронологією створення роботи у вигляді скріншотів.
3. Папка «Процес» має містити скріншоти вашої роботи зі стадії скетчингу,
пофарбування та деталізації (щонайменше три для кожного етапу).
4. Результуюче зображення розміщується у корені архіву з назвою ім’ям
конкурсанта: ПРІЗВИЩЕ_ІМ’Я.jpeg.
5. Якщо в роботі використовуються нестандартні шрифти, вони також мають
бути доданими до архіву.
6. Відповідність загальним вимогам до робіт, які розміщені у цих інформаційнометодичних рекомендаціях щодо проведення Конкурсу.
9.2
2D-анімація
Загальна тема номінації – «30 років Незалежності України».
У цій номінації потрібно зробити анімацію: комп’ютерну (покадрову, моушн- чи
шейп-графікою) або мальовану, пластилінову, перекладну, предметну, пісочну,
векторну, стоп-моушн, силуетну тощо.
Завдання:
1) Від 8 до 14 років
Тема роботи: «Українська народна казка»
Зробити анімацію, взявши за сценарій невеличку казку або переказати казку
скорочено.
2) Від 15 до 21 року
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Тема роботи: «Оповідання, вірші українських авторів, народні українські пісні»
Зробити анімацію, взявши за сценарій невеличке оповідання, вірш чи пісню або
переказати ці твори скорочено.
Критерії оцінювання робіт:
- STORYLINE - розкриття теми;
- FRAMESTYLE - якість анімації (монтаж), ступінь програмних знань;
- VISUAL - якість стилю виконання, художня композиція, гармонія пропорцій,
поєднання кольорів;
- SOUNDTRACK - відповідність візуалізації звуковому супроводженню;
- ОРИГІНАЛЬНА ІДЕЯ - наскільки ідея унікальна;
- ВІДПОВІДНІСТЬ умовам конкурсу та вимогам до робіт.
Роботи, що не відповідають вимогам – розглядатися журі не будуть.
Вимоги до роботи:
- На електронну адресу конкурсу необхідно надати посилання на відео, яке
завантажене на Youtube. Доступ до нього має бути обмежений для перегляду лише за
посиланням.
- Наявність сюжету в роботі. Роботи без сюжету, тобто такі, що складаються лише
із анімаційних прийомів – розглядатись не будуть.
- Баланс звуку.
- Тривалість роботи повинна бути не менше 1 хвилини та не перевищувати 3
хвилини.
- Назва роботи. Робота, яку завантажено на Youtube, має складатись з назви роботи
та ПІБ автора.
- Заборонено копіювання анімацій з будь-яких Інтернет-ресурсів. В іншому
випадку – робота буде дискваліфікована.
- Відповідність загальним вимогам до робіт, які розміщені у цих інформаційнометодичних рекомендаціях щодо проведення Конкурсу.
9.3
WEB FRONT-END
У цій номінації вам потрібно зробити свій веб-сайт. Уважно читайте вимоги до
вашого сайту.
Завдання:
1) Від 8 до 14 років
Тема роботи: Web-сайт має бути інформаційним ресурсом з будь-якої теми.
2) Від 15 до 21 року
Тема роботи: Web-сайт для ведення бізнесу(Інтернет-магазин, будівна компанія,
кінотеатр, кафе, тощо).
Критерії оцінювання робіт:
- ВІЗУАЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ - дизайн та зручність. Логічність структури та
навігації. Влучність типографіки, самих текстів та ілюстрацій. Якість верстки.
- АДАПТИВНІСТЬ - сайт добре адаптований для мобільних пристроїв.
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- ІДЕЯ / КОНТЕНТ / РЕАЛІЗАЦІЯ - повнота реалізації проєкту. Наскільки
проєкт може бути корисний іншим користувачам.
- ВІДПОВІДНІСТЬ умовам конкурсу та вимогам до робіт. Роботи, що не
відповідають вимогам – розглядатись суддями не будуть.
Вимоги до вашої роботи:
- Дизайн та код сайту має бути оригінальним (розробленим САМОСТІЙНО або
у разі використання готових шаблонів – сайт має бути змінений що найменше на 70%
від оригінального). У разі використання готових рішень – це необхідно вказати в описі
роботи та вказати посилання на оригінал.
- Сайт має бути розміщено в інтернеті і має коректно відображатись та
працювати в останніх двох релізах браузеру Chrome.
- Якщо для тестування сайту необхідно занести в нього певний динамічний
контент (відгуків, коментарів, запитань, тощо.) – необхідно надати сайт із уже
внесеними даними.
- Відповідність загальним вимогам до робіт, як розміщені у цих інформаційнометодичних рекомендаціях щодо проведення Конкурсу.
9.4
Сайт на конструкторі
У цій номінації вам потрібно зробити свій сайт на конструкторі сайту. Уважно
читайте завдання до сайту.
Завдання:
1) Від 8 до 14 років
Тема роботи: Web-сайт має бути інформаційним ресурсом з будь-якої теми.
2) Від 15 до 21 року
Тема роботи: Web-сайт для ведення бізнесу(Інтернет-магазин, будівна компанія,
кінотеатр, кафе, тощо).
Критерії оцінювання робіт:
- ВІЗУАЛ - зручність інтерфейсу. Акуратно і красиво використані блоки і
елементи шаблону.
- КОНТЕНТ - контент розкриває ідею проєкту, унікальний і цікавий, повний
(його достатньо для обраної цілі).
- ІДЕЯ ПРОЕКТУ - проєкт несе в собі певну ідею, наскільки він цікавий та може
бути корисний іншим користувачам.
- ВІДПОВІДНІСТЬ умовам конкурсу та вимогам до робіт. Роботи, що не
відповідають вимогам – розглядатись суддями не будуть.
Вимоги до вашої роботи:
- Сайт має бути зроблений із використанням CMS (WordPress, Joomla та ін.) або
Конструктора (Wix, Tilda, Google і т.п.).
- Сайт має бути розміщено в інтернеті і має коректно відображатись та
працювати в останніх двох релізах браузеру Chrome.
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- Надати доступ до адмін панелі сайту. Логін та пароль мають бути надані
окремим текстовим файлом.
- Відповідність загальним вимогам до робіт, як розміщені у цих інформаційнометодичних рекомендаціях щодо проведення Конкурсу.
9.5
Відеомейкінг
У цій номінації представляються відеофільми, які відзняті, змонтовані та озвучені
учасниками (або групою учасників) самостійно. У разі групового авторства вікова група
визначається за віком найстаршого учасника (не враховуючи акторів або героїв, якими
можуть бути і дорослі – вчителі, батьки учасників тощо). Фільм може бути знятий
відеокамерою, фотоапаратом, смартфоном.
Завдання для вікової групи від 8 до 15 років
Ігровий або документальний відеофільм, який розповідає про різні явища у
навколишньому світі, про події, які відбуваються у вашій школі, класі, сім’ї, побуті,
житті навколо вас, ваших захопленнях і здобутках тощо.
Тривалість фільму – до 5-ти хвилин.
Критерії оцінювання:
- важливість та актуальність теми;
- якість зображення та озвучення;
- наявність монтажу та музичного супроводу.
- наявність титрів (титри мають перераховувати усіх, хто брав участь у роботі).
Завдання для вікової групи від 15 до 21 років
Ігровий відеофільм, телевізійна передача, які розповідають про актуальні
проблеми вашого покоління: взаємовідносини в суспільстві, навколишньому
середовищі, в школі, класі, сім’ї, проблеми, які постають безпосередньо перед вами та
вашими однолітками тощо.
Тривалість фільму – до 10-ти хвилин.
Критерії оцінювання:
- якість зображення (не нижче HD);
- актуальність теми та виразність ідеї;
- драматургія фільму: наявність експозиції, розвитку дії, кульмінації, розв’язки
тощо;
- операторська робота: відповідність базовим правилам побудови кадру,
використання різних кінематографічних планів, використання освітлення тощо;
- монтаж та обробка: якість відео монтажу, його динаміка та чергування
крупності планів, використання спеціальних ефектів тощо;
- звуковий супровід – відповідність і якість мовного та музичного супроводу
щодо відеоматеріалу;
- використання титрів (титри мають перераховувати усіх, хто брав участь у
роботі);
- відсутність використання стороннього (не авторського) матеріалу.
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Додаткові вимоги до роботи:
- Необхідно надати посилання на відео, яке завантажене на Youtube, доступ до
нього має бути обмежений для перегляду лише за посиланням.
- Назва роботи повинна складатись із назви та ПІБ автора (одного з авторів).
- Відповідність загальним вимогам до робіт, як розміщені у цих інформаційнометодичних рекомендаціях щодо проведення Конкурсу.
9.6 Саунд дизайн
Ця номінація демонструє ваше вміння працювати з комп’ютерними програмами
запису, редагування та монтажу звуку, вміння користуватися словом для висловлення
своїх думок, виразність та чистота мови, використання музичних фрагментів та аудіо
ефектів для супроводу мовлення. У разі групового авторства вікова група визначається
за віком найстаршого учасника.
Завдання для вікової групи від 8 до 15 років:
Озвучення мультфільму за своїм вибором (як акторське озвучення героїв, так і
власний музичний супровід). Оберіть і завантажте мультфільм зі списку за посиланням
https://cutt.ly/HzlxfkE.
Критерії оцінювання:
- відповідність до відео - наскільки озвучення (звуки, голос, музика)
відповідають тому, що відбувається у відео.
- якість озвучення - якість запису звуку, якість зведення і виконання.
- оригінальність - нестандартні, але доцільні рішення. Фантазія та підхід до
озвучення персонажів і звуків.
Завдання для вікової групи від 15 до 21 років
Створіть радіопередачу, яка розповідає про актуальні проблеми вашого
покоління: взаємовідносини в суспільстві, навколишньому середовищі, в школі, класі,
сім’ї, проблеми, які постають безпосередньо перед вами та вашими однолітками тощо.
Тривалість радіопередачі – до 10 хвилин.
Критерії оцінювання:
- актуальність теми та виразність ідеї;
- технічна якість запису мови;
- розбірливість мови, дикція, інтонування тощо;
- якість та доцільність використання музичного супроводу;
- використання додаткових ефектів у музичному супроводі.
Додаткові вимоги до роботи:
- необхідно надіслати посилання на відео, яке завантажене на Google-диск (для
озвучених мультфільмів), на електронну адресу Конкурсу;
- надіслати запис радіопередачі у форматі .mp3 на електронну адресу Конкурсу;
- в кінці радіопередачі представити усіх, хто брав участь в її створенні;
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- назва роботи повинна складатись із назви та ПІБ автора (одного із авторів).
9.7 Scratch
У цій номінації вам потрібно зробити свою гру у стилі Shoot ’em up (наприклад
гра «Galaxy Attack: Alien Shooter») і зняти трейлер до неї.

Galaxy Attack: Alien Shooter - це гра в жанрі SHUMP з вертикальним оглядом, в
якій вам належить позбутися від нескінченних армій ворогів, при цьому самому
уникнути зіткнень з перешкодами і ухилятися від снарядів. Під час гри вам належить
захистити Землю від рою прибульців, використовуючи самотній космічний штурмовик.
Відеоогляд гри можна переглянути за посиланням https://cutt.ly/yxkXTL5
Завдання:
Від 8 до 21 року
Тема роботи: гра у стилі Shoot ’em up - класичного повітряного бою.
Критерії оцінювання робіт:
- FUN&STORYLINE - наскільки цікаво грати в цю гру, наявність, цілісність та
цікавість сюжетної історії.
- COMPLETENESS - чи дороблена гра.
- SOUNDTRACK - якість музичного супроводу та його відповідність сюжету
гри.
- VISUAL - стиль, якість виконання, наскільки приємно дивитись на гру,
зручність управління та навігації, наявність підказок та довідки.
- PROGRAMMING - кількість та складність алгоритмів, блоків.
- ВІДПОВІДНІСТЬ - умовам конкурсу та вимогам до робіт. Роботи, що не
відповідають вимогам – розглядатись суддями не будуть.
Вимоги до вашої роботи:
- Необхідно надати посилання на онлайн-версію проєкту.
- Необхідно зробити відеоогляд своєї гри, тривалістю до 5 хвилин. В цьому
відео показати саму гру, а також розповісти, що саме і як Ви робили. Відео необхідно
завантажити на Youtube та надати посилання, доступ до нього має бути обмежений для
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перегляду лише за посиланням.
- Необхідно зробити туторіал. В гру має бути додано пояснення, як в неї грати: у
вигляді туторіалу, як частини гри (наприклад, перший рівень - ознайомчий) або у
вигляді текстової довідки.
- Якщо в грі є більше одного рівня – необхідно передбачити вибір рівня в меню
гри (це необхідно щоб суддям не довелося проходити всі рівні до кінця, щоб оцінити
роботу).
- Відповідність загальним вимогам до робіт, як розміщені у цих інформаційнометодичних рекомендаціях щодо проведення Конкурсу.
9.8 Цифрова фотографія
У цій номінації вам потрібно зняти оригінальне фото і обробити його. Уважно
читайте завдання до фото.
Завдання:
1) Від 8 до 15 років
Тема роботи: «Куди зникає дитинство?»
З кожним роком ви дорослішаєте. Але, чи роздумували ви на тему, куди зникає
радість від свят? Спробуйте розкрити цю тему за допомогою створення колажу. Беріть
знімок, зроблений власноруч за основу, змінюйте фон та додавайте елементи. Тема – є,
жанр фоторобіт – довільний. Головне – якісно і вдало підлаштувати нові елементи до
початкового зображення (котре знімали саме ви). Змінювати можна будь-що: портрет,
пейзаж, спорт, предметні знімки. Пам’ятайте, що оцінюватиметься не тільки якість
вашої роботи у редакторі, але й комплекс естетичних та змістових вражень, на які
наштовхує глядача ваша фотографія. Чим непомітніші зміни – тим краще.
2) Від 15 до 21 року
Тема роботи: "Залежність від соціальних мереж".
Тематика цьогорічної конкурсної роботи для старшої групи вільна за жанром та
стилем. Однак, робота має бути виконана у техніці мультиекспозиції. Або можна
створити ФОТОАРТ, котрий розкриє цю тему. Суть цього творчого прийому
(мультиекспозиція) полягає у накладенні декількох (більше двох) знімків на одну
картинну площину ( усі знімки, котрі будуть використовуватись, повинні бути зроблені
вами). Фотограф прагне досягти не тільки естетичної цілі, але й відкрити нові смисли
багатогранного зображення. Технічно ви можете зробити такий знімок, фотографуючи
серією та поєднуючи кілька різних знімків (використовуючи функції на фотокамері чи
поєднуючи їх у програмі PhotoShop). Головне – фінальна робота має бути стилістично
досконалою і візуально зрозумілою (об’єкти на фотографіях повинні вільно
зчитуватися).
Критерії оцінювання робіт:
- CREATIVITY - творчий задум, наскільки повно та креативно у роботі розкрита
тема номінації, які образи та додаткові елементи автор використав для візуалізації
поставленої задачі.
- FRAMESTYLE - дотримання правил компонування кадру: правил композиції,
третин, золотого перетину, тощо.
- TECHNICAL - технічне виконання: наскільки влучно були використані
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можливості графічних редакторів — Adobe Photoshop, Adobe Lightroom тощо.
- ВІДПОВІДНІСТЬ умовам конкурсу та вимогам до робіт. Роботи, що не
відповідають вимогам – розглядатись суддями не будуть.
Вимоги до вашої роботи:
- Оригінальні фото до обробки у форматі *.jpeg із збереженням EXIF файлів
кадру (усі фото мають бути зроблені вами). Файли мають називатися наступним чином:
ПРІЗВИЩЕ_ІМ’Я_Original.jpeg.
- УСІ ФОТО МАЮТЬ БУТИ ЗРОБЛЕНІ ВАМИ (можна із допомогою вчителя /
батьків і т.п.).
- Архів з роботою після використання графічних редакторів у форматі *.jpeg.
Файл має називатись наступним чином: ПРІЗВИЩЕ_ІМ’Я_Result.jpeg.
- Вихідний файл (*psd – для Adobe Photoshop’у,. *.xcf — для Gimp’у — тощо)
ОБОВ’ЯЗКОВО з усіма не склеєними шарами та з роздільною здатністю не нижчою за
2000px по довшій стороні. Назва файлу має бути ПРІЗВИЩЕ_ІМ’Я.
- Відповідність загальним вимогам до робіт, як розміщені у цих інформаційнометодичних рекомендаціях щодо проведення Конкурсу.

