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ПРОГРАМА  

проведення відкритого онлайн-конкурсу  

художньо-технічної творчості «Навколо країни за 80 днів»  

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Цей документ визначає порядок організації та проведення відкритого 

онлайн-конкурсу художньо-технічної творчості «Навколо країни за 80 днів» 

(далі – Конкурс).  

1.2 Організатором Конкурсу є КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР (далі – 

Організатор). 

1.3 До участі в Конкурсі запрошуються здобувачі освіти та педагоги 

закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої освіти та вищих навчальних 

закладів, (далі – учасники) віком від 7 та старші.  

 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

2.1 Мета Конкурсу — сприяння формуванню у дітей та підлітків 

патріотичних почуттів — любові до рідної природи, краю, Батьківщини; 

ознайомлення з регіонами країни, прищеплення любові до рідної мови; 

розвиток естетичної свідомості, здатності до творчої самореалізації, створення 

умов для реалізації творчих здібностей та талантів дітей.  

2.2. Завдання Конкурсу — самоідентифікація дитини як невід’ємної 

частини українського суспільства; розвиток інтелектуального потенціалу 

України, популяризація художньо-технічних видів творчості; збереження 

культурної спадщини України, залучення широкого загалу дітей та підлітків до 

активного висвітлення життя країни.  

  

ІІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

3.1 Вікові категорії: 

 І категорія 7- 11 років;  

 ІІ категорія 12-16 років; 

 ІІІ категорія 17-21 років; 

 ІV категорія (педагоги) старші 22 років;  

3.2 Конкурс проводиться у 4 номінаціях:  

 Фотомистецтво  

 Комп’ютерна графіка та анімація   



 Література та журналістика  

 Образотворче мистецтво  

Тематика Конкурсу передбачає висвітлення життя українців, міст, 

регіонів країни - природа, визначні місця, архітектура, страви національної 

кухні, робота музеїв. В Україні зараз кожне місто, місто-герой. Автентична 

Україна. Робота волонтерських центрів. Вільні люди. Соціальна реклама. 

Україна – бренд у всьому світі.  

Номінація - комп’ютерна графіка та анімація. Електронні роботи, 

виконані за допомогою комп’ютерних програм на задану тематику. 

Мультфільм, гіф, серія робіт – стікери для мессенджерів (до 10 малюнків). 

Приймаються роботи тільки у форматі JPEG із роздільною здатністю – 300 dpi. 

Розмір файлу не повинен перевищувати 10 МБ. Файл підписати: ПІБ 

учасника_Назва роботи. 

Номінація – література та журналістика. Жанри: казка, повість, поезія, 

п’єса, пісня, есе, нарис, інтерв’ю, репортаж (у т.ч. фото-, теле-, радіорепортаж).  

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.  

Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, 

пунктуаційних та стилістичних помилок. Роботи надсилати у форматі PDF. 

Файл підписати: ПІБ учасника_Назва роботи. 

Номінація – образотворче мистецтво. Всі види образотворчого 

мистецтва (живопис, графіка, декоративно-прикладне, скульптура, 

архітектура, дизайн). Фото роботи у форматі jpg. Файл підписати: ПІБ 

учасника_Назва роботи. 

Номінація – фотомистецтво. Формат фоторобіт в електронному варіанті 

jpg. Файл підписати: ПІБ учасника_Назва роботи. 

*У номінаціях «Образотворче мистецтво», «Фотомистецтво» роботи 

подаються виключно у вигляді фотографії у форматі jpg. Вставка 

фотозображень у розширення doc, docx або будь-який інший текстовий 

документ неприпускається. 

 3.3 Роботи мають бути оригінальними, не скопійованим творчим 

доробком і є результатом досліджень, спостережень, практичних навичок 

авторів в обраних ними жанрі або техніці. Конкурсні роботи повинні бути 

пов’язані з тематикою Конкурсу. 

 3.4  Конкурс є відкритим і проходить з 01 липня по 20 серпня 2022 року. 

 3.5 Творчі роботи надсилаються на електронну адресу 

konkursygrani@gmail.com Тема листа – «Навколо країни за 80 днів».  

У листі також необхідно розмістити наступну інформацію:  

- номінація; 

mailto:konkursygrani@gmail.com


- назва роботи;  

- ПІБ автора роботи;  

- вік автора роботи;  

- назва закладу загальної середньої освіти/закладу позашкільної освіти 

(згідно даних IСУO); 

- ПІБ одного з батьків автора роботи/ПІБ керівника гуртка позашкільного 

закладу освіти/ПІБ вчителя закладу загальної середньої освіти;  

- контактний номер телефону одного з батьків автора роботи/ контактний 

номер телефону керівника гуртка позашкільного закладу освіти/ контактний 

номер телефону вчителя закладу загальної середньої освіти. 

* Увага: інформація в дипломах буде зазначена відповідно до Ваших 

заявок, тому уважно заповнюйте дані на учасника, назву закладу та прізвище 

керівника гуртка/педагога/батьків. 

 

ІV. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

2.1 Для якісного та об’єктивного відбору й оцінювання конкурсних робіт 

призначається Журі. Рішення Журі щодо результатів Конкурсу є остаточним і 

оскарженню не підлягає. 

2.2 Переможці та учасники Конкурсу нагороджуються електронними 

дипломами КЗ «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради. 

 

V. 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. 
 

 

 

Відповідальна особа Зайченко Олена Вікторівна (м.т. 0674791797 Вайбер) 

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

