
Додаток  

до наказу КЗ «ЗОЦНТТУМ 

«Грані» ЗОР 

від 06.05.2022 р. № 25/1 

 

ПРОГРАМА  

ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН - КОНКУРСУ  

ХУДОЖНЬО -ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ «ТЕХНОEКOSTYLE» 

 

І. Загальні положення 

 1.1 Онлайн-конкурс художньо-технічної творчості «ТехноEкoStyle» (далі – 

Конкурс), проводиться відповідно до плану роботи комунального закладу 

«Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді  «Грані» 

Запорізької обласної ради на 2022 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 віком від 6 до 18 років включно (далі - учасники). 

 1.4 Інформаційно-методичні рекомендації про Конкурс та результати Конкурсу 

розміщуються на сайті комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді  «Грані» Запорізької обласної ради (далі -  КЗ 

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

 

ІІ. Мета та завдання 

 2.1 Мета 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 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 Вікові категорії учасників: 

 молодша -  (6-10) років; 

 старша – (11-18) років. 

 

 3.2 Для участі в Конкурсі приймаються: 

http://www.grani.in.ua/


– вироби з непридатного матеріалу (з картону, паперу, які були у вжитку, з 

одноразових стаканчиків, пластикових пляшок, залишків тканини, зламаних деталей 

від пристроїв, іграшок тощо, та багато іншого, окрім поліетиленових пакетів). 

 

3.3 Представлені на Конкурс матеріали оцінюються за такими номінаціями: 

1. «Я інженер!» (моделі техніки, пристроїв і т.д.). 

2. «Життя в стилі Еко. Друге життя упаковки» (вироби з пластикових пляшок, 

пакетів, баночок та ін. упаковки). 

3. «Дизайнер-модельєр» (аксесуари, елементи одягу, костюм). 

6. «Апсайклінг. Все в справу!» (вироби з різноманітних  речей). 

У кожній номінації визначаються переможці.  

  

3.4. Порядок, терміни проведення:  

Термін проведення: 

з 10 травня – по 31 травня 2022 року - прийом заявок та фото робіт; 

з 12 травня по 03 червня – розміщення робіт на сторінці Організатора Конкурсу 

у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/groups/3400211 56566662/). 

Для участі у Конкурсі необхідно: 

 створити композицію, виріб, декор, пристрій відповідно тематиці Конкурсу; 

 зробити фото виробу;  

-  зробити фото учасника з виробом. 

 Конкурсну роботу необхідно надіслати на електронну адресу 

konkursygrani@gmail.com до 31 травня 2022 року включно. Тема листа – 

«ТехноЕкоStyle». У листі необхідно розмістити наступну інформацію: 

 

1. Номінація 

2. ПІБ/ вік автора роботи 

3. Назва роботи 

3. Заклад освіти 

4.ПІБ куратора роботи 

5.  Опис (у вільній формі), для чого потрібна ця річ (виріб), з яких матеріалів вона 

була зроблена. 

6. Фото мають бути чіткими, у форматі JPEG. Назва файлу (фото) повинна містити: 

прізвище та ім’я учасника, назву роботи, (ЗРАЗОК: Соколов Євген_Автомобіль) 

  Звертаємо вашу увагу на те, що кожну конкурсну роботу надсилати 

окремим електронним листом. 

                                     

ІV. Критерії оцінювання матеріалів Конкурсу: 

1. Естетичне оформлення 

2. Рівень складності 

3. Оригінальність задуму 

4. Художня виразність (композиційне і колірне рішення) 

5. Неординарність конструктивного рішення 

6. Кількість використаних видів непридатного матеріалу 

   

https://www.facebook.com/groups/3400211%2056566662/
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V. Визначення та нагородження переможців 

5.1 Журі проводить експертну оцінку представлених на Конкурс робіт.  

 5.2 Переможці та учасники Конкурсу нагороджуються електронними дипломами 

комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді  «Грані» Запорізької обласної ради.   

 

VІ. Відносини у сфері авторських прав 

 6.1 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. 

 6.2 Організатор 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 Конкурсу відтворювати матеріал 

безкоштовно, цілком або частково в цілях реклами Конкурсу. Організатор Конкурсу 

не несе відповідальності за порушення учасниками авторських прав. 
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