
Додаток  

до листа Департаменту 

від 25.08.2022 №02.2-16/722 

 

 

Інформаційно-методичні рекомендації  

до проведення обласного онлайн-конкурсу  

художньо-технічної творчості «З Днем народження, країно!»,  

присвяченого 31-й річниці Незалежності України 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Цей документ визначає порядок організації та проведення  обласного 

онлайн-конкурсу художньо-технічної творчості «З днем народження, країно!» 

(далі – Конкурс).  

1.2 Мета та завдання Конкурсу - формування у дітей та підлітків 

ціннісного ставлення особистості до українського народу, малої Батьківщини, 

держави, нації; виявлення та підтримка талановитої молоді, сприяння їх 

самореалізації та творчому розвитку; популяризація художньо-технічних видів 

творчості. 

1.3 До участі в Конкурсі запрошуються здобувачі освіти закладів 

загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої освіти та вищих навчальних закладів (далі – 

учасники) віком від 6 до 18 років (включно).  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 

2.1 Організатором Конкурсу є КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (далі – 

Організатор). 

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

призначається Журі. Рішення Журі щодо результатів Конкурсу є остаточним і 

оскарженню не підлягає. 

2.3 Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами Департаменту 

освіти і науки Запорізької обласної держадміністрації. 

2.4 Учасники Конкурсу, які не посіли призові місця, нагороджуються 

електронними дипломами КЗ «Запорізький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ 

3.1  Конкурс проводиться за такими номінаціями:  

- «Україна в об’єктиві» 

- «Комп’ютерна графіка»  

- «Творча майстерня» 



3.2 У номінаціях «Україна в об’єктиві» та «Творча майстерня»: роботи 

подаються виключно у вигляді фотографії у форматі jpg (розмір не більше 

800x600 pix, 200 – 300 Кб). Вставка фотозображень у розширення doc, docx або 

будь-який інший текстовий документ неприпускається. 

Файли з фото підписуються таким чином: ім’я, прізвище, назва. 

3.3 У номінації «Комп’ютерна графіка» роботи мають бути виконані у 

форматі JPEG, PNG. Розмір файлу не повинен перевищувати 10 МБ.  

3.4 Роботи мають бути оригінальними, не скопійованим творчим 

доробком і є результатом досліджень, спостережень, практичних навичок 

авторів в обраних ними жанрі або техніці та пов’язані з тематикою Конкурсу. 

Кількість конкурсних робіт від одного учасника необмежена.  

3.5 Конкурсні роботи надаються до 25 вересня 2022 року. 

3.6 Електронний варіант заяви на участь обов’язково заповнюється за 

посиланням https://forms.gle/vfAbppsQSkZrVZ4k8  

* Увага: інформація в дипломах буде зазначена відповідно до Ваших 

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

керівника гуртка (педагога). 

 

4. 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) 

 

https://forms.gle/vfAbppsQSkZrVZ4k8
http://www.grani.in.ua/

