




Додаток 1  

до листа Департаменту  

від  

 

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 і завдання конкурсу 

2.1 Мета конкурсу – пробудження поваги до національної культурної 

спадщини, створення умов для гармонійного розвитку дітей та молоді, 

формування національно-патріотичного середовища, залучення до художньо-

технічної творчості. 

2.2 Основними завданнями Конкурсу є:  

- творчий та інтелектуальний розвиток дітей і молоді, залучення їх до 

художньо-технічної творчості;  

- виявлення обдарованих, талановитих дітей та задоволення їх потреб у 

творчій самореалізації;  

- підвищення ролі художньо-технічної творчості в системі закладів 

освіти;  

- формування патріотичної свідомості та національної гідності;  

- організація змістовного дозвілля учасників.  

 

3. Умови проведення конкурсу 

3.1 Термін проведення Конкурсу – з 10 по 30 листопада 2022 року.  

3.2 Вікові категорії:  

молодша 6 -10 років;  

середня 11-14 років; 

старша15 -18 років.  



3.3 Номінації, жанри, техніка виконання конкурсних робіт:  

«Хортиця в об’єктиві». Формат: JPEG. Оформити електронну заяву. 

«Відбудуємо Україну разом!» - учасники Конкурсу мають 

змайструвати об’ємну модель будівлі з будь-яких матеріалів (усі види 

конструкторів, папір, довільні та бросові матеріали). Зробити фото роботи в 

4-х ракурсах та фото учасника з конкурсною роботою. Оформити електронну 

заяву.  

Фото конкурсних робіт та фотосвітлини учасників цієї номінації будуть 

розміщені на сторінці Організатора Конкурсу у соціальній мережі Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/340021156566662/) під хештегом 

#відбудуємоУкраїнуразом. 

«Янгол-охоронець носить форму ЗСУ» - обереги для воїнів, розмір 

готової роботи: не більше 10х10 см. Готові конкурсні роботи разом з 

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» до 30 листопада 2022 р. 

Оформити електронну заяву. Для цієї номінації в електронній заяві достатньо 

1 фото конкурсної роботи.  

УВАГА! Роботи в цій номінації будуть відправлені бійцям ЗСУ.  

3.4 Електронний варіант заяви на участь в усіх номінаціях обов’язково 

заповнюється за посиланням https://forms.gle/bRGrctrSmBLWNGnZ8. Файли 

мають бути підписані: ПІБ учасника_Назва роботи (наприклад: Шевченко 

Марія_Барви Хортиці) 

Кількість конкурсних робіт від одного учасника необмежена.  

Конкурсні роботи мають бути оригінальними, не скопійованим 

творчим доробком і є результатом досліджень, спостережень, практичних 

навичок авторів в обраних ними жанрі або техніці.  

 

4. Визначення та нагородження переможців 

4.1 Для якісного та об’єктивного відбору й оцінювання конкурсних 

робіт призначається Журі. Рішення Журі щодо результатів Конкурсу є 

остаточним і оскарженню не підлягає.  

4.2 Переможці та учасники Конкурсу нагороджуються електронними 

дипломами Організатора Конкурсу - комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради.  

5. Відносини у сфері авторських прав 

Надаючи свою конкурсну роботу до участі в Конкурсі, учасник:  

https://www.facebook.com/groups/340021156566662/
https://forms.gle/bRGrctrSmBLWNGnZ8


- 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  

 

Етикетка для конкурсної роботи в номінації  

«Янгол-охоронець носить форму ЗСУ» 

 

ПІБ учасника, вік 

Назва роботи 

Заклад освіти 

ПІБ педагога 

 


