
 

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 у 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) закладів позашкільної, 

загальної середньої, професійної освіти, шкіл нового типу, шкіл мистецтв та інших 

закладів освіти віком від 4 до 18 років.  

4.2. Конкурс проводиться у наступних вікових категоріях: 



- дебют – 4 – 6 років; 

- 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 (детальніше про номінації: 

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

Розмір постеру - формат А3. 

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

5.3. Для виконання конкурсних робіт дозволяється використовувати будь-яку 

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

фотографії з малюнком, живописом тощо. 

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

наступна інформація: 

- назва роботи; 

- прізвище, ім’я, вік виконавця; 

- повна назва гуртка та/або закладу освіти;  

- прізвище, ім’я та номер телефону контактної особи. 

5.5. До кожної роботи подається заявка за формою (Додаток № 1). 

5.6. Оригінали робіт разом із заявкою надсилаються до «30» червня 2020 р. на 

адресу: 61022, 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. 

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


5.7. Обов'язковою умовою участі у Конкурсі є надсилання фотокопії або оригінал-

макету постера в електронному вигляді на електронну пошту: 

obrazpalac1935@gmail.com.  

Технічні вимоги до файлів: 

формат – .jpg, .jpеg; 

роздільна здатність зображення – 300 dpi; 

ім’я файлу, що містить зображення, повинно відповідати назві роботи, прізвищу та 

імені виконавця (наприклад, робота Шведа Олексія «Постер номінації «Місцеве 

самоврядування – це ми!»» – Місцеве самоврядування_Швед_Олексій.jpg). 

5.8. Оцінювання робіт здійснюватиметься за наступними критеріями: 

- відповідність обраній темі; 

- зрозумілість ідеї чи інформаційного повідомлення; 

- оригінальність; 

- техніка виконання; 

- композиційна досконалість. 

5.9. Організатори Конкурсу мають право на використання надісланих на Конкурс 

робіт у будь-якій спосіб. 

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

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

5.11. 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. 

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

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. 

 



Додаток № 1  

до Положення про проведення  

Всеукраїнського дитячого конкурсу  

графічного дизайну «Дитятко.Art» 

 

Заявка на участь у Всеукраїнському дитячому конкурсі  

графічного дизайну «Дитятко.Art» 
 

Відповідним я, ____________________________________________________________________,  
                               (ПІБ заявника повністю) 

 

дата народження ________________________, учень (студент, вихованець) _________________  
                                                         (підкреслити необхідне) 

________________________________________________________________________________________,  

(вказати найменування закладу освіти без скорочень) 
 

  ________________________________________________________________________________________ 
 

заявляю про своє бажання взяти участь у Всеукраїнському дитячому конкурсі графічного дизайну 

«Дитятко.Art» у номінації: 
 

Назва номінації 
Вікова категорія 

дебют 

(4 - 6 років) 

молодша 

(7 - 9 років) 

середня 

(10 - 14 років) 

старша 

(15 - 18 років) 

Постер 

Фестивалю 

    

Постер номінації 

фестивалю 

    

 

Назва конкурсної роботи ___________________________________________ 
 

Підписанням цієї заяви я: 

1. Погоджуюсь з умовами Конкурсу та зобов'язуюсь дотримуватись його правил. 

2. Гарантую, що робота, яку я подаю для участі у Конкурсі, створена мною особисто. 

3. Надаю згоду на використання зображень, уривків чи витягів з мого твору або усього твору у 

публікаціях про Конкурс та під час інформаційних та навчально-виховних заходів. 

4. Надаю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці персональних даних 

виключно з метою організації та проведення цього Конкурсу та поширення інформації про нього. 

Підпис учасника   ____________________  Дата підписання заявки _______________ 

Контактна інформація керівника:  

ПІБ (повністю)  

Адреса закладу освіти  

Телефон  

Електронна адреса   
 

Підпис керівника ________________              Дата підписання заявки _______________ 
 

Письмова згода батьків (осіб, які їх замінюють) 
(заповнюється тільки у випадку, коли заявник на момент подачі заявки не досяг 15 років) 

Відповідним я, ____________________________________________________________________, 
(ПІБ повністю) 

________________________________________________________________________________  
(вказати ступінь зв'язку із заявником, наприклад, мати учня Іванова О.О.) 

надаю згоду на участь мого сина/доньки/підопічного на участь у Конкурсі на визначених  у  
                                                  (підкреслити необхідне) 

цій Заявці умовах. 
 

Підпис ________________                         Дата підписання згоди _______________ 

 


