
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформаційно-методичні рекомендації  

обласний відкритого онлайн- конкурсу з науково-технічної творчості 

 «Юні техніки України – 2023!» 

1. Загальні положення 

1.1. Інформаційно-методичні рекомендації визначають порядок організації та 

проведення  відкритого онлайн-конкурсу «Юні техніки України! – 2023» (далі – 

конкурс) творчих робіт здобувачів освіти з науково-технічної   творчості позашкільної 

освіти.  

1.2. Організатором конкурсу є комунальний заклад «Запорізький обласний Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради. 

1.3. Мета конкурсу – пошук та підтримка талановитих дітей, презентація їх 

творчого доробку та подальше навчання, самореалізація. 

1.4. Основні завдання конкурсу: 

- розвиток позашкільної освіти з науково-технічного напряму; 

- популяризація науково-технічної творчості; 

- створення умов для розвитку творчого, інтелектуального, духовного потенціалу 

дітей, презентація їх творчих ідей. 

1.5. Інформація про відкритий онлайн-конкурс та результати 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) 

2. Умови та учасники конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться  з науково-технічного напряму у номінаціях: 

- екологічний транспорт (електромобілі, електробуси тощо), 

- військова техніка, 

- громадський транспорт, 

- спеціальна (будівельна, рятувальна тощо) техніка. 

2.2. Учасниками конкурсу є здобувачами освіти закладів позашкільної та повної 

загальної середньої освіти віком до 18 років (включно).  

2.3. Конкурс проводиться  у двох вікових категоріях: 

- молодша вікова категорія -  6-10 років; 

- старша вікова категорія  - 11-18 років. 

3. Терміни проведення відкритого онлайн- конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться з 10 січня по 10 лютого 2023 р. 

І етап – з 10 січня по 27 січня – прийом робіт (фотографій) експонатів; 

ІІ етап: з 30 січня по 03 лютого 2023 р. –  робота журі; 

ІІІ етап: з 06 лютого по 10 лютого 2023 р. – підведення підсумків. 

4. Вимоги до робіт та їх оформлення 

 4.1. На конкурс подаються конкурсні роботи учасника (у вигляді фотографії роботи) 

відповідно до номінацій за посиланням https://forms.gle/ARbtMQoCiLjWNy336   

Конкурсні роботи повинні бути пов’язані з тематикою Конкурсу. 

4.2.Фотографії конкурсної роботи мають бути чіткими. Без фотоефектів. Фото (ім’я 

файлу, що містить зображення повинно відповідати прізвищу та імені виконавця, назві 

роботи, назві району або ОТГ (наприклад робота Шандиби Сергія «Квіти» Михайлівська 

селищна рада – «Шандиба Сергій_Квіти_Михайлівська ОТГ. jpg») 

http://www.grani.in.ua/
https://forms.gle/ARbtMQoCiLjWNy336


5. Визначення та нагородження переможців і призерів онлайн- конкурсу 

5.1. Для оцінки конкурсних робіт учасників формується конкурсне журі. 

5.2.Журі проводить експертизу конкурсних робіт та визначає переможців відповідно 

номінацій та вікових категорій. 

5.3. Переможці конкурсу нагороджуються електронними дипломами трьох ступенів 

– І, ІІ, ІІІ; учасники – електронними дипломи про участь. 

5.4. Педагоги, які підготували учнів-переможців конкурсу, отримують від 

організаторів – електронні  подяки. 

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. 

 

 

 

Відповідальна особа, 

Тюкова Людмила Михайлівна, м. т. 0686433611 

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

