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Н А К А З

ЗО березня 2020 року Чернігів

Про затвердження Положення 
про обласний заочний конкурс 
комп’ютерної графіки «Територія 
дитинства»

Відповідно до статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 
пункту 13 частини перш ої статті 44 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою виявлення та підтримки обдарованих дітей 
та молоді, які здійснюють науковий пошук у сфері новітніх інформаційних 
технологій,

н а к а з у ю :

1. Затвердити Положення про обласний заочний конкурс комп’ютерної 
графіки «Територія дитинства» (додається).

2. Провідному спеціалісту сектору по роботі з персоналом (Є.Лугіна):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію до Північно-Східного 
міжрегіонального управління М іністерства ю стиції (м.Суми);

2) цей наказ оприлюднити на офіційному веб-сайті http://uon.cg.gov.ua.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з моменту його 
оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної 
освіти О. Соронович.

М икола КОНОПАЦЬКИИ

http://uon.cg.gov.ua


ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Наказ Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації
3@  березня 2020 року № ЗЗЛ

П О Л О Ж Е Н Н Я  
про обласний заочний конкурс комп’ютерної графіки 

«Територія дитинства»

І. Загальні положення

1. Конкурс ком п’ютерної графіки «Територія дитинства» (далі -  Конкурс) 
проводиться щорічно серед здобувачів освіти (даті - Учасники), з метою 
виявлення та підтримки обдарованих дітей та молоді, які здійснюють науковий 
пошук у сфері новітніх інформаційних технологій.

2. Основними завданням Конкурсу є:
залучення дітей та молоді до поглибленого вивчення інформаційних 

технологій;
розвиток дитячої творчості, реалізація творчого потенціату в області нових 
інформаційних технологій та візуального мистецтва; 
допомога молоді у професійному самовизначенні;
виявлення і заохочення найбільш талановитих вихованців (учнів, слухачів).

3. Конкурс проводиться для здобувачів освіти закладів позашкільної і загальної 
середньої освіти.

4. Організаторами Конкурсу є:
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації; 
Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

5. Строки проведення Конкурсу щороку визначаються Управлінням освіти і 
науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

її .  Учасники конкурсу

Е Учасниками Конкурсу є здобувані освіти закладів позашкільної та загальної 
середньої освіти трьох вікових категорій: 

молодша -  діти віком 8-10 років; 
середня -  діти віком 11-13 років; 
старш а-д іти  віком 14-17 років.



2. Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

3. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцінювання своєї 
роботи та одержати пояснення щодо критеріїв і об’єктивності її оцінювання.

4. Учасники зобов’язуються дотримуватись вимог цього Положення.

5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних Учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

Ш. Номінації конкурсу

1. Конкурсні роботи Учасники (будь-які вікові категорії) виконують у 
наступних номінаціях:

«2-D графіка»;
«3-D графіка»;
«Комп'ютерний колаж».

2. Тематика конкурсних робіт за номінаціями визначається щороку 
Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

IV. Умови участі у конкурсі

1. Для участі у Конкурсі необхідно надати такі матеріали:
заявку для участі в обласному заочному Конкурсі ком п’ютерної графіки за 

зразком (додається);
роботу учасника Конкурсу, оформлену відповідно до вимог, викладених у 

цьому Положенні.

2. М атеріали надсилаються електронною поштою з повідомленням про 
отримання на адресу cntt_cn@ ukr.net або звичайною поштою в електронному 
вигляді на CD (DVD) - дисках на адресу: вул. Гонча, 33, м.Чернігів, 14000.

3. Кожний Учасник надає на Конкурс одну роботу.

4. Вимоги до конкурсних робіт:

1) «2-D графіка»
Приймаються ком п’ютерні зображення, які відображають тематику 

Конкурсу. Роботи, створені можливостями Paint.net, Gimp, Inkscape, повинні 
мати окремі шари під кожен об ’єкт малюнку (вони мають бути не об’єднані). •-

Відповідно до визначених вікових категорій, роботи можуть бути створені:
молодша категорія -  засобами графічного редактора Paint;
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середня категорія -  засобами графічного редактора Paint, Paint.net, Gimp, 
Inkscape;

старша категорія -  засобами графічного редактора Gimp, Inkscape.
М атеріали роботи повинні міститися в папці, яка включає:
малюнок формату A4 з розширенням *-jpg;
проект у форматі *.pdn,*.xcf, *.svg відповідно до використаного
графічного редактора;
чотири проміжні знімки екрану;
опис представлення роботи в текстовому форматі *.docx.
Робота та ідея мають бути авторськими, заборонено використовувати 

наявні шаблони.

2) «3-D графіка»
Робота може бути виконана в будь-якій програмі (обов’язково вказати 

назву і версію програми в файлі-представленні роботи), що має ліцензію 
відкритого доступу, та збережена у форматі *.stl, *.glb.

М атеріали роботи повинні міститися в папці, яка включає:
3-D модель у форматі *.stl, * .gib; 
чотири проміжні знімки екрану;
опис представлення роботи в текстовому форматі *.docx.

3) «Комп'ютерний колаж»
Колаж має бути збережений у форматі •*.jpg  максимально високої 

роздільної здатності.

5. До участі не допускаються роботи, які: 
пропагують насильство, війну й тероризм; 
порушують законодавство України;
у змісті мають ненормативну лексику; 
порушують авторське право.

4-

6. Усі роботи, подані на Конкурс, є власністю авторів. Чернігівський обласний 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді може використовувати подані 
на Конкурс роботи з метою популяризації дитячої творчості.

V. Критерії оцінювання

1. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями: 
образність і повнота в розкритті теми (0-10 балів); 
творчий підхід до виконання роботи (10 балів); 
розвинена художня уява (10 балів); 
композиційне рішення (10 балів); 
складність виконання роботи (10 балів).



4

2. М аксимальна сума балів, яку може набрати Учасник -  50.

VI. Журі конкурсу

1. Для якісного та об'єктивного оцінювання творчих робіт Учасників Конкурсу 
створюється фахове журі конкурсу, склад якого підбирається та затверджується 
Чернігівським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді.

2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти, наукових установ та організацій області 
(за згодою).

3. Кількість членів журі не може бути меншою ніж 5 осіб.

4. До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, які є близькими 
родичами Учасників Конкурсу.

5. Конкурсне журі визначає переможців і призерів, які посіли призові місця (І, 
II, III місця) за номінаціями у вікових групах.

6. Результатом роботи журі є оформлення підсумкового протоколу.

VII. Визначення і нагородження переможців

1. Учасники Конкурсу, які набрали максимальну кількість балів, стають 
переможцями та нагороджуються дипломами І, II, та III ступенів окремо за кожною 
номінацією та віковою категорією.

2. Переможців нагороджують дипломами Чернігівського обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді.

*
3. Педагогічні працівники, які підготували переможців Конкурсу, заохочуються 

Чернігівським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді.

4. Результати Конкурсу висвітлюються на сайті Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

VIII. Фінансування конкурсу

1. Конкурс є некомерційним. Участь від Учасників не потребує жодних 
вступних внесків.

2. Організація та проведення Конкурсу здійснюється відповідно до 
кошторису Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості
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учнівської молоді та інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством України.

Директор Чернігівського обласного 
центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Олександр М ИСЮ РА

*



Додаток

до Положення обласного заочного 
конкурсу ком п’ютерної графіки 
«Територія дитинства»
(пункт 1 розділу IV)

ЗАЯВКА
на участь в обласному заочному конкурсі 

комп’ютерної графіки «Територія дитинства»

№
з/п

Прізвище, 
ім ’я та по 
батькові 
учасника

Дата
народження

Номінація
Назва

роботи

Офіційна
назва

закладу
освіти,
назва

гуртка

ПІБ
керівника

гуртка,
контактний

телефон

М.П.
Директор підпис І.П.

«Р

Увага! Заявка заповнюється без скорочень прізвищ, імен та по батькові 
Учасників та керівників, які підготували дітей до Конкурсу.


