
ПОЛОЖЕННЯ 

 

Про проведення І Всеукраїнського онлайн Конкурсу 

на тему «Пандемії та проблеми захисту здоров’я» 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Організатором Всеукраїнського онлайн Конкурсу за темою 

«Пандемія та проблема захисту здоров’я» є Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. 

1.2. Конкурс проводиться 1 раз на рік, його тематика визначається 

щорічно й відповідає актуальним питанням сьогодення. 

1.3. Учасники Конкурсу – студенти, магістри та аспіранти галузі 

дизайну закладів вищої освіти. 

1.4.Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 

учасників. 

1.5. Участь у Конкурсі безкоштовна. Створення у мов для проведення 

Конкурсу здійснюється за рахунок організаторів. 

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних 

сайтах університетів – учасників конкурсу, у засобах масової інформації, у 

загальноуніверситетських виданнях. 

 

ІІ. МЕТА 

Пошук і підтримка обдарованої студентської молоді;популяризація 

різних жанрів мистецтва; розвиток креативного мислення, популяризація 

здорового способу життя, демонстрація власного бачення оточуючого 

простору тарозвиток і реалізація творчого потенціалу. 

  

 

 



ІІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Для участі у Конкурсі необхідно надати фотороботи в 

електронному вигляді (в форматі jpg, GIF та PNG) та анкету-заявку учасника 

надіслати на е - mailprorector_berezhna@hnpu.edu.ua 

2.2. Роботи, надані для Конкурсу, не редагуються, відповідальність за 

зміст та якість наданих фото несе учасник конкурсу. 

2.3. Надання анкети-заявки та роботи для Конкурсу «Пандемія та 

проблема захисту здоров’я» є підтвердженням згоди учасника з положенням 

про організацію та його проведення. 

 

ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ  РОБІТ 

Оцінювання робіт здійснюватиметься відповідно до наступних 

критеріїв: 

• креативність та оригінальність ідеї; 

• концептуальність (тематична відповідність та повнота розкриття 

визначеної теми); 

• творчий підхід (не допускається копіювання, запозичення тем 

тощо); 

 композиційна досконалість; 

• рівень володіння технікою виконання, матеріалом; 

• охайність конкурсної роботи. 

 

V. НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ 

Fashion дизайн – роботи, що демонструють дизайнерські рішення в 

одязі та аксесуарах, відображають майстерність і тенденції сучасної моди (3-

5 моделей). 

Візуально-комунікативний дизайн – плакат, логотип, моушн-дизайн, 

елементи рекламного та графічного дизайну, фотографія, фоторгафіка, 

інсталяція, стріт-арт, паблік-арт тощо. 
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VІ.ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ 

5.1. Конкурс проводиться у два етапи: 

І етап – відбірковий (27.04 – 15.05.2020); 

II етап – фінальний (16.05 – 21.05.2020). 

5.2. Журі І етапу Конкурсу розглядає подані проєкти і визначає 

переможців І етапу. 

Переможці І етапу Конкурсу запрошуються до участі в ІІ етапі. 

5.3. Роботи, що пройшли попередній відбір, беруть участь у 

виставковій експозиції та розміщуються на офіційному веб-сайті ХНПУ імені 

Г.С. Сковородиhttp://hnpu.edu.ua/, соціальних мережах. 

5.4. Учасники Конкурсу мають право представляти лише по одному 

проєкту. 

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ 

6.1. Для організації та проведення І й ІІ етапів Конкурсу створюється 

Організаційний комітет. 

6.2. Склад організаційного комітету Конкурсу затверджується наказом 

ректора університету-організатора виставки. 

6.3. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова.Голова 

Організаційного комітету:визначає та розподіляє повноваження членів 

організаційного комітету;керує роботою з організації та проведення 

відповідного етапу Виставки. 

6.4. Члени організаційного комітету:здійснюють організаційну роботу 

щодо проведення відповідного етапу Конкурсу; забезпечують порядок 

проведення відповідного етапу Конкурсу. 

6.5. Секретар організаційного комітету Конкурсу: оформляє документи 

щодо проведення та підбиття підсумків відповідного етапу Конкурсу; сприяє 

http://hnpu.edu.ua/


висвітленню результатів відповідного етапу Конкурсу в засобах масової 

інформації. 

VІІІ. ЖУРІ КОНКУРСУ 

7.1. Склад журі Конкурсу затверджується наказом ректора університету 

– організатора Конкурсу. 

7.2. До складу журі в кожній номінації Конкурсу входять: голова журі, 

члени та секретар журі. 

7.3. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів 

журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і 

призерів Конкурсу, підписує оціночні протоколи відповідного етапу 

Виставки. 

7.4. Члени журі Конкурсу: забезпечують об’єктивність оцінювання 

проєктів учасників під час проведення відповідного етапу Конкурсу; 

заповнюють оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу; визначають 

переможців та призерів відповідного етапу Конкурсу. 

7.5. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, 

оформлення документів і матеріалів відповідного етапу Конкурсу. 

 

ІХ.НАГОРОДЖЕННЯ 

Учасники Конкурсу нагороджуються сертифікатами. 

Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами 

відповідних ступенів. 

Авторам робіт буде надіслано каталог виставки в форматі pdf. 

 

 

 

 

 

 



Анкета – заявка 

учасника І Всеукраїнського онлайн Конкурсу 

на тему «Пандемії та проблеми захисту здоров’я» 

 (27.04.2020 – 21.05.2020р.) 

м. Харків 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

 

 

ПІБ _____________________________________________________________ 

Заклад вищої освіти________________________________________________   

Факультет________________________________________________________ 

 Спеціальність_____________________________________________________ 

Курс_____________________________________________________________ 

Назва роботи______________________________________________________ 

Ідея роботи_______________________________________________________ 

Техніка та матеріал роботи__________________________________________ 

Контактний телефон _______________________________________________ 

Адреса Вашої електронної пошти _____________________________________ 

 

 

 

 

 


