Додаток 1
до листа Департаменту
від 22.10.2021 № 02.2-16/1256

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО ОЧНО-ЗАОЧНОГО-КОНКУРСУ
«БАРВИ КОЗАЦЬКОЇ ХОРТИЦІ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей документ визначає порядок організації та проведення
обласного очно-заочного-конкурсу художньо-технічної творчості «Барви
козацької Хортиці» (далі – Конкурс).
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, професійної
(професійно-технічної)
освіти (далі – учасники) віком від 6 до 18 років включно.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

2.1 Мета конкурсу - формування у дітей та підлітків ціннісного
ставлення до українського народу, малої Батьківщини; спонукання до
вивчення історичного минулого, славних традицій рідного краю.
2.2 Основними завданнями Конкурсу є:
- розвиток дитячої та учнівської художньо-технічної творчості;
- виявлення обдарованих, талановитих дітей та сприяння їх
самореалізації;
- популяризація художньо-технічних видів творчості;
- розвиток почуття патріотизму та національної гідності;
- виховання почуття любові та поваги до Батьківщини, традицій,
художнього слова, культурної спадщини українського народу.
3. ПОРЯДОК, ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1 Термін проведення Конкурсу – з 15 листопада по 05 грудня 2021
року.
3.2 Для участі у Конкурсі необхідно надіслати фото, графічне
зображення, документ завершеної конкурсної роботи на електронну адресу
Центру НТТУМ «Грані» konkursygrani@gmail.com за темою «Барви
козацької Хортиці» у номінаціях: фотомистецтво, комп’ютерна графіка та
анімація, література, журналістика. В номінації декоративно-ужиткове
мистецтво готові конкурсні роботи разом із заявкою надсилаються до КЗ

«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР до 05 грудня 2021 року (включно).
Тема листа – Конкурс «Барви козацької Хортиці». У листі необхідно
розмістити наступну інформацію:
 Номінація
 ПІБ/вік автора
 Назва роботи
 Заклад освіти
 Назва гуртка
 ПІБ керівника гуртка (педагога)
 Мобільний телефон відповідальної особи
 Назва та номер поштового відділення, П.І.Б., номер телефону
отримувача (для відправки дипломів переможцям)
 Фото, графічне зображення, документ конкурсної роботи
4.ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ
4.1 Конкурс проводиться за такими номінаціями – фотомистецтво,
комп’ютерна графіка та анімація, література, декоративно-ужиткове
мистецтво.
4.2 Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях:
6 -10 років (молодша вікова категорія);
11-14 років (середня вікова категорія);
15 -18 років (старша вікова категорія).
4.3 Номінації, жанри, техніка виконання конкурсних робіт:
Фотомистецтво
Тематика: «Хортиця в об’єктиві». Формат: JPEG.
Комп’ютерна графіка та анімація
Тематика: «Символи Хортиці. Скіфський стан» (електронні роботи,
виконані за допомогою комп’ютерних програм на задану тему). Формат:
JPEG із роздільною здатністю – 300 dpi. Розмір файлу не повинен
перевищувати 10 МБ.
Література, журналістика
Тематика: «Поетична Хортиця»: казка, повість, поезія, есе, інтерв’ю,
репортаж. Об’єм друкованого тексту – до 10-12 сторінок. Формат: PDF.
Правила оформлення текстів: шрифт основного тексту – Times New
Roman, розмір шрифту основного тексту 14пт, міжрядковий інтервал 1,5

рядка, відступ першого рядку абзацу 1,25 см, вирівнювання тексту по
ширині, автоматичне розставлення переносів включено, нумерація сторінок
вгорі посередині; поля: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, знизу та зверху – 2
см. Робота має бути викладена українською мовою. У роботі вказуються
використані джерела (книги, періодичні видання, адреси сайтів тощо).
Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних,
пунктуаційних та стилістичних помилок.
Декоративно – ужиткове мистецтво
Тематика «Оберіг для воїна-захисника», розмір готової роботи: не
більше 10х10 см. Готові конкурсні роботи разом з заявкою, етикеткою (яка
добре закріплена на зворотній стороні виробу) (Додаток 2) надсилаються до
КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР на адресу: 69035, м. Запоріжжя, пр.
Маяковського,14 поштовим зв’язком з кур’єрської доставкою та з поміткою
«Конкурс «Барви козацької Хортиці».
УВАГА! Роботи в цій номінації будуть відправлені бійцям ЗСУ до
зони проведення ООС.
Конкурсні роботи мають бути оригінальними, не скопійованим
творчим доробком і є результатом досліджень, спостережень, практичних
навичок авторів в обраних ними жанрі або техніці.
5. ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
5.1 Для якісного та об’єктивного відбору й оцінювання конкурсних
робіт призначається Журі. Рішення Журі щодо результатів Конкурсу є
остаточним і оскарженню не підлягає.
5.2 Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами Департаменту
освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.
5.3 Учасники Конкурсу нагороджуються електронними дипломами КЗ
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР.
6. ВІДНОСИНИ У СФЕРІ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Надаючи свою конкурсну роботу до участі в Конкурсі, учасник:
- надає Організатору Конкурсу право зберігати, друкувати,
копіювати, фотографувати конкурсну роботу та розміщувати 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.
Організатор Конкурсу зобов’язується зазначати ім’я автора конкурсної

роботи при її використанні у будь-якому вигляді. Конкурсні роботи
учасників Конкурсу надалі можуть бути використані в освітній діяльності КЗ
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР.
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.

Додаток 2
до листа Департаменту
від 22.10.2021 № 02.2-16/1256

Етикетка
Назва роботи
П.І.Б. автора
Вік автора
Заклад освіти
Гурток
Керівник

ЗАЯВКА
на участь в обласному очно-заочному конкурсі
«Барви козацької Хортиці»
номінація: Декоративно-ужиткове мистецтво
(надається на фірмовому бланку)
№
з/п

Назва
роботи

П.І.Б.
автора

Вік

Повна назва
навчального
закладу, гурток

П.І.Б. керівника,
моб. телефон

*Назва та номер поштового відділення, П.І.Б., номер телефону отримувача (для
відправки дипломів переможцям)

Директор

___________

_____________

(підпис)

(ім’я, прізвище)

