




Додаток  

до листа Департаменту 

від 24.03.2023 

№ 02.2-16/290 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО ОНЛАЙН-КОНКУРСУ ХУДОЖНЬО-

ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  «ТЕХНОEКOSTYLE» 

 

 1. Загальні положення 

 1.1 Цей документ визначає порядок організації та проведення обласного 

онлайн-конкурсу художньо-технічної творчості «ТехноEкoStyle» (далі – 

Конкурс) присвячений Міжнародному дню Матері-Землі. 

1.2 Організатором Конкурсу виступає комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради (далі - Організатор).  

1.2 До участі у 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. Мета і завдання  

 2.1 Конкурс проводиться з метою 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. 

 

3. Умови Конкурсу 

 3.1 Прийом заявок до 20 квітня 2023 року. 

 3.2 Вікові категорії учасників: 

 молодша - (6-10) років; 

 старша – (11-18) років. 



  

 3.3 Номінації: 

 3.3.1 Художньо-технічна творчість 

«Я - інженер. Відбудова України!» (моделі спеціальної техніки, 

роботизованих пристроїв,  і т.д.). Вироби з непридатного матеріалу (з картону, 

паперу, які були у вжитку, з одноразових стаканчиків, залишків тканини, 

зламаних деталей від пристроїв, іграшок тощо). 

«Життя в стилі Еко» друге життя упаковки (вироби з пластикових 

пляшок, пакетів, баночок та ін. упаковки, окрім поліетиленових пакетів). 

3.3.2 Комп’ютерна графіка 

«Апсайклінг. Мистецтво перетворення». Електронні роботи, виконані 

за допомогою комп’ютерних програм. Приймаються роботи тільки у форматі 

JPEG. 

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

заповнюється за посиланням https://forms.gle/A6vTQCPsbao6Fse57 . Файли 

мають бути підписані: Прізвище, ім’я учасника_Назва роботи (наприклад: 

Шевченко Тарас_Робот).  

Увага! Текст заявки у «ручному режимі» не перенабирається! Помилки 

не виправляються! Імена, прізвища, назва закладу освіти вставляються 

програмним забезпеченням для друку дипломів автоматично. 

Дипломи надсилаються на електронну адресу, яку було вказано при 

заповненні заявки.  

Кількість творчих робіт від одного учасника /колектива необмежена.  

3.5 Фото творчих робіт учасників Конкурсу будуть розміщені на сторінці 

Організатора у соціальній мережі Facebook 

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

#техноекоstyle. 

 

4. Визначення та нагородження переможців 

4.1 Оцінювання конкурсних робіт проводиться фаховим журі. При цьому 

враховуються: оригінальність, інтерпретація теми, творчий підхід, майстерність 

та техніка виконання, а також робота в цілому.  

4.2 Переможці та учасники Конкурсу нагороджуються електронними 

дипломами комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді  «Грані» Запорізької обласної ради.   

4.3 Нагородження здійснюється у кожній віковій групі окремо за 

індивідуальні та колективні конкурсні роботи.  

 

5. Відносини у сфері авторських прав 

 5.1 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. 

 5.2 Організатор зобов’язується зазначати ім’я автора конкурсної роботи 

при її використанні у будь-якому вигляді. 

 5.3 Конкурсні роботи учасників Конкурсу надалі можуть бути 

використані в освітній діяльності КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР. 

 5.4 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. 

 

 

Контактна особа: 0674791797 – Зайченко Олена Вікторівна 

 


