




Додаток 1 

до листа Департаменту  

від 25.03.2021 р.№ 02.02-16/398 

 

Інформаційно-методичні рекомендації про проведення обласного онлайн- 

конкурсу художньо-технічної творчості «ТехноEкoStyle» 

 

  

І. Загальні положення 

 1.1 Обласний онлайн-конкурс художньо-технічної творчості 

«ТехноEкoStyle» (далі – онлайн-конкурс), присвячений Міжнародному дню 

Землі, проводиться відповідно до плану роботи комунального закладу 

«Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді  

«Грані» на 2021 рік. 

 1.2 Організатором конкурсу виступає комунальний заклад  «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді  «Грані» 

Запорізької обласної ради (далі - Організатор). 

 1.3 Конкурс проводиться серед здобувачів освіти закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, 

позашкільної, дошкільної освіти області віком від 6 до 18 років включно 

(далі - учасники). 

 1.4 Інформаційно-методичні рекомендації про Конкурс та результати 

онлайн-конкурсу розміщуються на сайті комунального закладу «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді  «Грані» (далі 

-  КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР) (www.grani.in.ua)  

 

ІІ. Мета та завдання 

 2.1 Мета онлайн-конкурсу: 

 Виховання еколого-технічної та естетичної культури у дітей та молоді 

через залучення їх до створення творчих робіт художньо-технічного 

напрямку з вторинного та бросового матеріалу. 

 2.2 Основним завданням онлайн-конкурсу є: 

 - формування у підростаючого покоління інтересу до дизайнерської 

діяльності, популяризація художньо-технічного напрямку позашкільної 

освіти; 

 - зацікавлення дітей та учнівської молоді у необхідності сортування 

відходів та можливості їх використання для творчих ідей; 

 - стимулювання розвитку творчих здібностей учнівської молоді, пошук 

та підтримка обдарованих дітей; 

 - формування нового природоохоронного світогляду учнівської молоді. 

 

ІІІ. Умови конкурсу 

3.1 Онлайн-конкурс проводиться за номінаціями: 

 - «Дизайнер-модельєр»; 

 - «Апсайклінг»  

3.2 Вікові категорії учасників: 

 молодша -  6-10 років; 
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 середня – 11-15 років; 

 старша 16-18 років. 

 До участі в онлайн-конкурсі приймаються колективні та індивідуальні 

роботи.  

 3.3 Для створення конкурсної роботи в номінації «Дизайнер-модельєр» 

необхідно: 

 - створити костюм (сценічний, повсякденний, карнавальний) з  

матеріалів, що вже вийшли з ужитку та підлягають утилізації: пляшки, 

коробки, вироби з пластику,  папір, картон, одноразовий посуд, одяг, взуття 

тощо. 

 - фото учасника (або моделі) в готовому костюмі – 2-3 ракурси та  фото 

окремих складних елементів, якщо такі є; 

 - відео тривалістю до 1 хвилини (дефіле моделі);  

 - опис костюма в літературній формі, обсягом від 100 до 200 слів. 

 Вимоги до костюму. Костюм має бути виготовлений в натуральну 

величину на учасника віком від 6 до 18 років. Допускається виготовлення 

тільки окремого аксесуару – капелюх, накидка, сумочка. Костюм має бути 

функціональним (легко одягатися і зніматися). 

 3.4 Для створення конкурсної роботи в номінації «Апсайклінг» 

необхідно: 

 - виготовити поробку (панно, іграшку, прикраси для саду/будинку, 

технічний пристрій тощо) з використанням предметів побуту та матеріалів, 

що вже вийшли з ужитку та підлягають утилізації: пляшки, коробки, вироби з 

пластику,  папір, картон, одноразовий посуд, зламані деталі від пристроїв, 

іграшок тощо; 

 - фото готової роботи – 2-3 ракурси; 

 - опис роботи (з яких матеріалів виготовлено роботу). 

 3.5 Конкурсну роботу необхідно надіслати на електронну адресу 

konkursygrani@gmail.com до 25 квітня 2021 року включно. Тема листа – 

«ТехноЕкоStyle. Нове  життя старим речам». У листі необхідно розмістити 

наступну інформацію: 

 

Номінація «Дизайнер-модельєр» 

ПІБ/ вік автора роботи  

Назва роботи  

Юридична адреса закладу освіти  

Назва гуртка  

ПІБ керівника гуртка (педагога)  

Опис костюму 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото + відео    
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Номінація «Апсайклінг» 

ПІБ/ вік автора роботи  

Назва роботи  

Юридична адреса закладу освіти  

Назва гуртка  

ПІБ керівника гуртка (педагога)  

Використані матеріали: 1. 

2. 

….. 

Фото    

  

  Звертаємо вашу увагу на те, що кожну конкурсну роботу надсилати 

окремим листом. 

   

ІV. Визначення та нагородження переможців 

4.1 Засідання журі відбудуться у термін з 26 квітня по 06 травня 2021 

року. 

 4.2 Переможці онлайн-конкурсу нагороджуються дипломами 

Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.  

Учасники онлайн-конкурсу будуть нагороджені електронними дипломами 

від Організатора заходу. 

 

V. Відносини у сфері авторських прав 

 5.1 Надаючи свою конкурсну роботу до участі в онлайн-конкурсі, 

учасник: 

- надає Організатору онлайн-конкурсу право зберігати, друкувати, 

копіювати, фотографувати конкурсну роботу та розміщати її для вільного 

доступу в мережі Інтернет на необмежений період часу; 

- надає Організатору онлайн-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. 

 5.2 Організатор зобов’язується зазначати ім’я автора конкурсної роботи 

при її використанні у будь-якому вигляді. 

 5.3Конкурсні роботи учасників онлайн-конкурсу надалі можуть бути 

використані в освітній діяльності КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР. 

 5.4 Представляючи роботу на конкурс, учасник тим самим 

підтверджує, що є автором роботи і дозволяє Організатору онлайн-конкурсу 

відтворювати матеріал безкоштовно, цілком або частково в цілях реклами 

онлайн-конкурсу. Організатор онлайн-конкурсу не несе відповідальності за 

порушення учасниками авторських прав. 
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