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«07»  червня  2021 р.   № 01-20/244 

 Директорам обласних, міських 

закладів позашкільної освіти 

Про проведення Всеукраїнського 

дитячого конкурсу графічного 

дизайну «Дитятко.Art» 

 

  

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 24.11.2020 № 1452, плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, ураховуючи 

постанову 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 метою виявлення та підтримки 

обдарованої учнівської молоді, об'єднання талановитих дітей, вдосконалення 

творчого потенціалу обдарованих дітей, залучення юних аматорів до активної 

участі у мистецькому житті з 08 по 11 вересня 2021 року в рамках Міжнародного 

дитячого медіафестивалю «Дитятко» Комунальним закладом «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» спільно з Харківською обласною 

радою, ГО «Харківська Асоціація дитячої екранної творчості «Дитятко»»  буде 

проведено Всеукраїнський дитячий конкурс графічного дизайну «Дитятко.Art» 

(далі - Конкурс). До участі в Конкурсі запрошуються вихованці (учні) закладів 

позашкільної, загальної середньої, професійної освіти.  

Для участі в Конкурсі необхідно: 

до 25 червня 2021 року виконати електронну реєстрацію кожної роботи в 

онлайн-формі за посиланням https://forms.gle/eoyasxqNw5vFF625A; 

до 30 червня 2021 надіслати дитячі творчі роботи до Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (обов’язково 

кур’єрською доставкою) за адресою: 61058, м. Харків, вул. Сумська, буд. 37-а, 

каб. № 3; або до відділення «Нової пошти» № 42 у м. Харкові. На відправленні 

зробити обов’язкову позначку «На конкурс «Дитятко.Art». 

Довідкова інформація за тел.: роб. (057)7003842, моб. (050)3238890 – 

Вікторія Лукашова, заступник директора з навчально-методичної роботи; 

роб. (057)7003846, моб. (067)7793688 – Надія Нейкалюк, завідувач відділу 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

Положення про проведення Конкурсу додаються. 

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.  

 

Директор          оригінал підписано                                      Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

0503238890, Лукашова 

mailto:first_palace@ukr.net
https://forms.gle/eoyasxqNw5vFF625A


Додаток  

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

                                                                                  від 07.06.2021 № 01-20/244 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДИТЯЧОГО КОНКУРСУ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ 

«ДИТЯТКО.ART» 

1. Поняття та терміни 

1.1. Графічний дизайн - це засіб візуальної комунікації; вираження ідей, смислів і 

цінностей через образи, зображення, шрифти, тощо. 

1.2. Постер - зображення, яке містить у собі будь-яку візуальну ідею або образ. 

2. Мета та завдання 

2.1. Всеукраїнський дитячий конкурс графічного дизайну «Дитятко.Art» (надалі – 

Конкурс) проводиться в рамках Міжнародного дитячого медіафестивалю 

«Дитятко» (надалі - Фестиваль) з метою виявлення та підтримки обдарованої 

учнівської молоді, об'єднання талановитих дітей, вдосконалення творчого 

потенціалу обдарованих дітей, залучення юних аматорів до активної участі в 

мистецькому житті. 

2.2. Основні завдання Конкурсу: 

- пошук, виявлення і підтримка обдарованих, талановитих дітей та молоді; 

- формування у дітей та молоді високохудожнього смаку; 

- сприяння формуванню у творчої молоді усвідомлення єдності культурного та 

мистецького простору; 

- естетичний і духовний розвиток молодого покоління; 

- залучення діячів мистецтв до роботи з обдарованими дітьми та молоддю. 

3. Організатори Конкурсу 

3.1. Співорганізатори Конкурсу: 

- Міжнародний дитячий медіафестиваль «Дитятко»; 

- Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

4. Учасники Конкурсу 

4.1. До участі у Конкурсі запрошуються вихованці (учні) освіти віком від 7 до 18 

років.  

4.2. Конкурс проводиться у наступних вікових категоріях: 

- молодша вікова категорія – 7 - 9 років; 

- середня вікова категорія - 10 - 14 років; 

- старша вікова категорія - 15 - 18 років. 

5. Порядок та умови проведення Конкурсу 

5.1.Конкурс проводиться в наступних номінаціях: 



- Постер Фестивалю; 

- Постер номінації Фестивалю. 

5.2. Для цілей Конкурсу під постером (плакатом) мається на увазі художньо-

ілюстративна творча робота, що містить в наочно-компактному вигляді зведене в 

чітку візуальну формулу повідомлення про Фестиваль в цілому або будь-яку з 

номінацій Фестивалю. 

Під постером номінації мається на увазі постер для будь-якої номінації 

Фестивалю з міжнародної та національної конкурсних програм.  

Довідково: 

Відповідно до Положення Фестивалю конкурсною програмою передбачені такі 

номінаціі: 

«Кращий ігровий фільм дитячої студії»; 

«Кращий документальний фільм дитячої студії»; 

«Краща телепрограма дитячої студії»; 

«Кращий анімаційний фільм дитячої студії»; 

«Краща соціальна реклама дитячої студії»; 

«Краща радіопрограма дитячої студії»; 

«Краща телепрограма, зроблена для дітей»; 

«Кращий серіал для дітей»; 

«Кращий повнометражний фільм для дітей»; 

«Кращий короткометражний фільм для дітей»; 

«Кращий анімаційний фільм для дітей»; 

приз за креативність та оригінальність виконання творчого завдання (конкурсні 

роботи створюються у дні проведення Фестивалю, завдання видається на 

Фестивалі); 

«Місцеве самоврядування – це ми!» (спеціальна номінація, за підтримки Ради 

Європи); 

«Екологія живої природи: відновлення та збереження»; 

«Наше мирне небо» (спільно з Харківським аероклубом імені В.С. Гризодубової 

ТСОУ); 

конкурс відеоблогерів «ДИТЯТКО.Like»; 

конкурс графічного дизайну «ДИТЯТКО.Art» (спільно з Комунальним закладом 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»). 

 (Детальніше про номінації Фестивалю див.: http://fest.dytiatko.org.ua ).  

5.3. Розмір постеру - формат А3. 

      Робота повинна бути оформлена в паспарту (з полями 30 мм). 

5.4. Для виконання конкурсних робіт дозволяється використовувати будь-яку 

техніку, різні види графіки та дизайну, колажу та аплікації, поєднання шрифтів, 

світлин з малюнком, живописом тощо. 

5.5. Роботи, надані на Конкурс, повинні відповідати принципам та правилам 

академічної доброчесності відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту» та не 

містити плагіату, самоплагіату в будь-якій формі, в тому числі не доброчесного 

запозичення ідей, сюжетів тощо з мережі Інтернет. Роботи, що не відповідають 

принципам академічної доброчесності, на Конкурс не приймаються. 

5.6. На звороті роботи в правому нижньому куті українською мовою зазначається 

наступна інформація: 

- назва роботи; 

http://fest.dytiatko.org.ua/


- прізвище, ім’я, вік виконавця; 

- місто/селище/село; 

- повна назва гуртка та/або закладу освіти або позначається «самоосвіта»; 

- прізвище, ім’я, по-батькові керівника (за наявності); 

- прізвище, ім’я, по-батькові та номер телефону контактної/відповідальної особи. 

5.7. Для участі в Конкурсі необхідно до 15 червня 2021 року зареєструвати 

кожну конкурсну роботу, заповнивши електронну заявку в Гугл-формі за 

наданим посиланням. Не забудьте надати повний доступ до файлу! 

Технічні вимоги до файлів: 

▪ формат – .jpg, .jpеg; 

▪ роздільна здатність зображення – не менше 300 dpi; 

▪ розмір файлу – не більше 5 Мб; 

▪ ім’я файлу, що містить зображення конкурсної роботи, повинно містити 

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

виконавця, назва міста/селища/села. 

Наприклад, 

робота Шведа Олексія 14 років з міста Харкова «Постер номінації «Місцеве 

самоврядування – це ми!»» матиме назву файлу: 

Місцеве самоврядування_Швед_Олексій_14р_Харків.jpg. 

Посилання на реєстраційну форму: https://forms.gle/eoyasxqNw5vFF625A  

5.8. Оригінали робіт надсилаються (з обов’язковою кур’єрською доставкою) до 30 

червня 2021 року на адресу: 61058, м. Харків, вул. Сумська, буд. 37А, каб.3, КЗ 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (з поміткою «На 

конкурс «Дитятко.Art») або Новою поштою: м. Харків, відділення № 42. 

5.9. Оцінювання робіт здійснюватиметься за наступними критеріями: 

- відповідність обраній темі; 

- зрозумілість ідеї чи інформаційного повідомлення; 

- оригінальність; 

- техніка виконання; 

- композиційна досконалість; 

- емоційний вплив. 

5.10. Організатори Конкурсу мають право на використання надісланих на 

Конкурс робіт у будь-якій спосіб. 

5.11. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються. Роботи після проведення 

Конкурсу авторам не повертаються, а стають частиною бази даних Фестивалю. 

5.12. Організатори Конкурсу не несуть відповідальності за перевірку 

приналежності авторських прав на конкурсні роботи особам, які подали ці роботи 

на Конкурс. За подання будь-якої недостовірної інформації на Конкурс 

відповідальність несе особа, яка надала цю інформацію. Оргкомітет Конкурсу не 

несе відповідальності за порушення учасниками авторських прав третіх осіб. 

5.13. Участь у Конкурсі передбачає згоду із вимогами, що містяться у Положенні. 

https://forms.gle/eoyasxqNw5vFF625A


6. Визначення та нагородження переможців 

6.1. Для оцінки робіт, поданих на Конкурс, створюється професійне журі.  

6.2. Переможці визначаються у двох номінаціях у кожній віковій категорії 

(окремо) та нагороджуються дипломами відповідних ступенів. 

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

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

7. Контакти оргкомітету 

За довідками звертатися за телефонами: 

роб. (057)7003842, моб. (050)3238890 – Вікторія Лукашова, заступник директора з 

навчально-методичної роботи; 

роб. (057)7003846, моб. (067)7793688 – Надія Нейкалюк, завідувач відділу 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 
 

 


