Обласний відкритий онлайн - конкурс з початкового технічного
моделювання «Козацькими стежками»
Додаток 1
до листа Департаменту
від 02.09.2021р. №02.2-16/1077
Інформаційно-методичні рекомендації про проведення обласного онлайнконкурсу з початкового технічного моделювання «Козацькими стежками»
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Обласний онлайн-конкурс з початкового технічного моделювання
«Козацькими стежками»
(далі – онлайн-конкурс), присвячений Дню
українського козацтва, а також Дню захисника України, проводиться
відповідно до плану роботи комунального закладу «Запорізький обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької
обласної ради 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 дошкільної,
загальної середньої, позашкільної освіти Запорізької області віком від 6 до 14
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 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОНЛАЙН-КОНКУРСУ
2.1 Мета онлайн виставки-конкурсу:
- виховання технічної та національно-патріотичної культури у дітей та
молоді через залучення їх до створення творчих робіт науково-технічного
напрямку;
2.2 Основним завданням онлайн-конкурсу є:
- формування у підростаючого покоління інтересу до технічної
діяльності, популяризація науково-технічного напрямку позашкільної освіти;
- стимулювання розвитку творчих здібностей учнівської молоді, пошук
та підтримка обдарованих дітей;
- формування національно-патріотичного світогляду учнівської молоді.
ІІІ. ПОРЯДОК, ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-КОНКУРСУ
3.1.Термін проведення онлайн-конкурсу – з 20 вересня по 12 жовтня 2021
року.
3.2 Для участі у онлайн-конкурсі необхідно надіслати фото саморобки та
фотосвітлини учасника з завершеною конкурсною роботою до 12 жовтня 2021
року.

3.3 Фото саморобок та фотосвітлини учасників будуть розміщені на сторінці
Організатора
Конкурсу
у
соціальній
мережі
Facebook
(https://www.facebook.com/groups/340021156566662/), де кожен глядач зможе
проголосувати за вподобані фото для визначення єдиної найкращої світлини за
результатами глядацького голосування у кожній номінації.
3.4. Голосування глядачів відбудеться з 06 по 12 жовтня 2021 року.
3.5. Переможець заходу буде визначений 13 жовтня до 15.00 години за
кількістю лайків отриманих під фото.
3.6 Фотографії конкурсної роботи мають бути читкими, без фотоефектів
ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОНЛАЙН-КОНКУРСУ
4.1. Онлайн-конкурс проводиться за номінаціями:
- історична архітектура;
- історична військова техніка;
- історична зброя;
- патріотичні листівки.
4.2. Вікові категорії учасників:
- молодша - 6-10 років;
- старша 10-14 років
До участі в онлайн-конкурсі приймаються колективні та індивідуальні
роботи.
4.3 Для створення конкурсної роботи в номінації «Історична архітектура»
необхідно:
- створити історичну архітектурну споруду (історичні будівлі, культові
побудови та пам’ятки козацьких часів)
- фото історичної моделі та учасника з нею (2-3 ракурси) та фото окремих
складних елементів, якщо такі є;
- опис експонату в літературній формі, обсягом від 100 до 200 слів.
4.4 Для створення конкурсної роботи в номінації «Історична техніка»
необхідно:
- виготовити модель або макет
історичної техніки (танки, літаки,
автомашини тощо)
- фото готової роботи та учасника разом з нею – 2-3 ракурси;
- опис роботи (з яких матеріалів виготовлено роботу).
4.5 Для створення конкурсної роботи в номінації «Історична зброя»
необхідно:
- виготовити макет
історичної зброї (гармата, метальні машини,
вогнепальна та холодна зброя тощо);
- фото готової роботи та учасника разом з нею – 2-3 ракурси;
- опис роботи (з яких матеріалів виготовлено роботу).
4.6 Для створення конкурсної роботи в номінації «Патріотична листівка»
необхідно:
- виготовити листівку;
- фото готової роботи та учасника разом з нею.
4.7 Конкурсну роботу необхідно надіслати на електронну адресу
kozakstezki2021@gmail.com до 12 жовтня 2021 року включно.

Тема листа – «Конкурс «Козацькими стежками». У листі необхідно
розмістити наступну інформацію:
 Номінація (наприклад) «Історична архітектура»
 ПІБ/ вік автора роботи
 Назва роботи
 Юридична адреса закладу освіти
 Назва гуртка
 ПІБ керівника гуртка (педагога)
 Мобільний телефон відповідальної особи
 Опис експонату
 Фото (ім’я файлу, що містить зображення повинно відповідати назві
роботи, прізвищу та імені виконавця, назві району або ОТГ (наприклад робота
Шандиби Сергія «Квіти» Михайлівська селищна рада – «Квіти_Шандиба
Сергій_Михайлівська ОТГ. jpg»)
5. ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
5.1. Для оцінки конкурсних робіт учасників формується конкурсна
комісія.
5.2. Комісія проводить експертизу конкурсних робіт та визначає
переможців відповідно до номінацій та вікових категорій.
5.3. Переможці виставки-конкурсу нагороджуються дипломами трьох
ступенів – І, ІІ, ІІІ; учасники – сертифікатами про участь.
5.4. Учасники, роботи яких наберуть найбільшу кількість схвалень на
офіційній сторінці виставки-конкурсу за посиланням, нагороджуються
окремими відзнаками.
6. ВІДНОСИНИ У СФЕРІ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
6.1.Надаючи свою конкурсну роботу до участі в Конкурсі, учасник:
надає Організатору в онлайн-конкурсі 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.
6.2.Організатор онлайн-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 онлайн-конкурсу відтворювати
матеріал безкоштовно, цілком або частково в цілях реклами онлайн-конкурсу.
Організатор Конкурсу не несе відповідальності за порушення учасниками
авторських прав.

