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«11»  травня  2021 р.   № 01-20/201 

          Начальникам місцевих органів  

          у сфері управління освітою 

Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 

 

Про проведення обласного свята  

дитячої творчості «Жива вода – Дельта» 

в дистанційній формі 
 

  Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» (далі – Палац) повідомляє, що відповідно до плану роботи  

Палацу на 2021 рік, з обов’язковим виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.02.2021 р. № 104 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                    

SARS-CoV-2», з 25  по 31 травня 2021 року відбудеться обласне свято дитячої 

творчості «Жива вода – Дельта» (далі − Свято) в дистанційній формі на офіційному 

сайті Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» в розділі «онлайн-виставка»: https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/ та на 

сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua  

Для участі у Святі необхідно  до 23 травня 2021 року заповнити електронну 

заявку на кожну конкурсну роботу (фотографії та відеороботи повинні бути               

збережені на гугл-диску з відкритим доступом) за посиланням: 

https://forms.gle/mGMxAjCMJLkEsGNw5    

         Додаткова інформація за тел.: (096)718-88-41 (контактна особа – завідувач 

науково-технічного відділу – Лихошерст Євгеній Павлович).  

        Додаток: на 3 арк. в 1 прим.   

 

Директор   оригінал підписано                                                            Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА  
 

 

Євгеній Лихошерст, 0967188841 
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Додаток  

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

від 11.05.2021 № 01-20/201 

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення обласного свята дитячої творчості   

«Жива вода-Дельта»  

 

                                    1. Загальні положення 

1.1. Обласне свято дитячої творчості «Жива Вода – Дельта» (далі – Свято) щорічно 

проводиться в Комунальному закладі «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (далі –Палац) відповідно до плану Палацу на 2021 рік.  

1.2. Метою Свята є популяризація та розвиток підводного плавання, підводної 

фотографії, художньої та технічної творчості, пропаганди здорового способу життя 

серед дітей та учнівської молоді. 

1.3. Завданням Свята є створення сприятливих умов для гармонійного розвитку 

дітей та учнівської молоді, виховання любові до природи, популяризації ідеї 

гуманного відношення до природи, підводного світу. 

                                              2. Порядок і терміни проведення Свята 

2.1. Свято відбудеться з 25 по 31 травня 2021 року в дистанційній формі на 

офіційному сайті Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» в розділі «онлайн-виставка»: https://firstpalace.kh.ua/onlajn-

vistavka/ та на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua 

2.2. Для участі у Святі необхідно  до 23 травня 2021 року заповнити електронну 

заявку на кожну конкурсну роботу (фотографії та відео повинні бути               

збережені на гугл-диску з відкритим доступом) за посиланням: 

https://forms.gle/mGMxAjCMJLkEsGNw5  

                                                   3. Учасники Свята 

3.1. До участі запрошуються вихованці (учні) закладів освіти Харківської області. 

3.2. Свято  проводиться за двома віковими категоріями: 

- до 12 років;                                                                                     

- 12 – 15 років;                                                                                                                                     - 

- 16 – 21 рік.  

4. Вимоги до робіт, що беруть участь у конкурсній програмі Свята 

4.1. В конкурсній програмі беруть участь роботи, виконані виключно в період 

2020/2021 навчального року. 

4.2.  Для участі необхідно надіслати конкурсні роботи в наступних номінаціях: 

4.2.1. Підводна фотографія.  

Для участі в номінації необхідно виконати фотографії під водою, на  відкритій воді 

або у басейні.  Кількість робіт не більше 3-х,  формат файлів: jpg, 20x30 cm, 300 dpi.  

 

 

                                                                                             

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
https://forms.gle/mGMxAjCMJLkEsGNw5


4.2.2. Фотографії на тему «Жива Вода».                                                                                      

Кількість робіт не більше 3-х,  формат файлів: jpg, 20x30 cm, 300 dpi.  

4.2.3. Малюнки на тему «Жива Вода». 

Малюнки мають бути виконані у довільній техніці. Для участі необхідно 

сфотографувати малюнок, завантажити світлину на гугл диск та надати на неї 

посилання (з відкритим доступом) у відповідний рядок електронної заявці. 

4.2.4. Роботи декоративно-прикладного мистецтва за темою «Жива вода». 

Для участі необхідно сфотографувати роботу з 3-х різних ракурсів, завантажити 

світлини на гугл диск та надати на них посилання (з відкритим доступом) у 

відповідний рядок електронної заявці. 

4.2.5. Екологічні проєкти за темою «Жива вода». 

Для участі в номінації необхідно розробити екологічний проєкт, що складається з 

текстової частини (2-3 аркуша формату А-4) та презентації (до 20 слайдів)  у форматі 

pptx.  

4.2.6. Анімаційний фільм за темою «Жива вода». 

Для участі в номінації необхідно створити анімаційний фільм на тему «Жива вода» 

тривалістю до 2 хв., у форматі mp4, або avi. 

4.7. Ім’я файлу конкурсної роботи, обов’язково повинно містити (саме у вказаному 

порядку!) наступну інформацію: назва роботи, прізвище та ім’я виконавця, вік 

виконавця, скорочена назва закладу освіти, назва району, назва міста/селища/села. 

Приклади: 

Джерельний ключ. Панчіщенко Маргарита. 12р. Коломацький ліцей. 

Богодухівський. Коломак. jpg. 

Риба. Довжич Артем. 12р. Золочівський БДЮТ. Богодухівський. Золочів. mp4. 

Підводний малюнок. Безродний Олексій. 13 р. КЗ ХСШ 5 ХОР. jpg. (для закладів 

обласного підпорядкування) 

                                           5. Визначення та нагородження переможців 

5.1. Оцінювання робіт конкурсної програми Свята здійснює журі.   

5.2. Переможці визначаються в номінаціях у кожній віковій категорії (окремо) та 

нагороджуються дипломами відповідних ступенів. 

5.3. Журі має право заснувати додаткові спеціальні заохочувальні відзнаки та не 

присуджувати I, II та III місце в будь-якій віковій категорії. 

5.4. Переможці конкурсної програми Свята нагороджуються дипломами 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості.                                                                                                    

6. Контакти оргкомітету 

К/телефон: (096) 718-88-41 – Євгеній Лихошерст, завідувач науково-

технічного відділу; (050) 977-79-84 – Андрій Богач, методист 


