
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И  І Н А У К И  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

13.06.2019 Миколаїв №371

Про проведення заочного 

обласного конкурсу 

комп’ютерної графіки

Відповідно до пункту 6, підпункту 13 пункту 11 Положення про 

департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 21 червня 2018 року № 257-р (зі змінами), з метою розвитку 

дитячої творчості та формування креативного мислення школярів у процесі 

освоєння сучасними комп’ютерними технологіями під час створення 

художньо значущих робіт,
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НАКАЗУЮ:

1. Провести заочний обласний конкурс комп’ютерної графіки серед 

учнів 2-11-х класів закладів загальної середньої освіти Миколаївської області 

з 15 до 28 жовтня 2019 року на базі Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (далі -  Конкурс).

2. Затвердити Положення про заочний обласний конкурс комп’ютерної 

графіки (далі -  Положення про заочний обласний конкурс), що додається.

3. Директору Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти Шуляру В. І.:

1) поінформувати начальників управлінь, відділів освіти міських рад, 

районних державних адміністрацій, голів об’єднаних територіальних громад 

про вимоги Положення про заочний обласний конкурс;

2) провести Конкурс із 15 до 28 жовтня 2019 року;

3) забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової 

інформації.

4. Начальникам управлінь, відділів освіти міських рад, районних 

державних адміністрацій, головам об’єднаних територіальних громад 

забезпечити подання робіт учнів до Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти не пізніше 11 жовтня 2019 року.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах 

масової інформації.
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6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор О. УДОВИЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Директор

Миколаївського

післядипломної . ШУЛЯР



ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації -  

начальник управління освіти 

та ресурсного забезпечення

Головний спеціаліст-юрисконсульт

департаменту освіти і науки,
облдержадміністрації

Н. СОКУЛЬСЬКА

О. ЗАЙЧЕНКО

Дата



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної 

адміністрації

13 червня 2019 року № 371

ЗАРЕЄСТРОВАНО В ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 
УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

«j 2£.» 2Q/l£p.

Уповноважена особа/органу державної 

реєстрації V Л

Положення

про заочний обласний конкурс комп’ютерної графіки

І. Загальні положення

1. Заочний обласний конкурс комп’ютерної графіки (далі -  Конкурс) 

проводиться з метою формування національної свідомості, художньо- 

естетичної культури, креативного мислення школярів, реалізації їх творчого 

потенціалу в області нових інформаційних технологій та візуального

мистецтва.
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2. Організаторами Конкурсу є департамент освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

формування національної свідомості та художньо-естетичної культури 

школярів;

розвиток дитячої творчості, реалізація творчого потенціалу учнів в 

області нових інформаційних технологій і візуального мистецтва;

підвищення інтересу до вивчення інформатики;

стимулювання процесів упровадження інформаційних технологій у 

навчальний процес;

формування креативного мислення школярів у процесі освоєння 

сучасних комп’ютерних технологій під час створення художньо значущих 

робіт;

виявлення та заохочення найбільш талановитих школярів.

II. Порядок проведення Конкурсу

1. До участі в Конкурсі запрошуються учні 2-11-х класів закладів 

загальної середньої освіти Миколаївської області.

2. Конкурс проводиться для трьох вікових груп учнів:

1) 2-4-х класів у номінації:

«Перші кроки»;

«Колаж».

2) 5-8-х класів та 9-11-х класів у номінаціях:

«Колаж»;
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«Краща 20-растрова графіка»;

«Краща 2В-векторна графіка».

3. Тематика конкурсних робіт:

Номінація «Перші кроки» -  «Корабель моєї мрії»;

Номінація «Колаж» -  «Різнобарвна Миколаївщина»;

Номінація «Краща 2Б-растрова графіка» -  «Корабель моєї мрії»;

Номінація «Краща 2И-векторна графіка» -  «Підводний світ».

4. Конкурс проводитиметься з 15 до 28 жовтня 2019 року.

5. Для участі в Конкурсі закладам загальної середньої освіти необхідно 

надати не пізніше 11 жовтня 2019 року до Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти такі матеріали:

заяву-анкету закладу освіти для участі в заочному обласному 

конкурсі комп’ютерної графіки за зразком, наведеним у додатку;

роботи учасників Конкурсу, оформлені відповідно до вимог, 

викладених у розділі III цього Положення.
«

6. До участі в Конкурсі не допускаються роботи, які:

пропагують насильство, війну й тероризм;

порушують законодавство України;

у змістовій частині яких використовується ненормативна лексика;

порушують авторське право.

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних».

8. Матеріали, надані на Конкурс, не рецензуються.
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III. Вимоги до оформлення робіт

1. Конкурсні роботи подаються на цифрових та паперових (формат А4) 

носіях. Учасник має право подавати роботи не більше ніж у двох номінаціях, 

зазначених у пункті 2 розділу II цього Положення.

2. Заява-анкета повинна бути представлена в електронному та 

паперовому варіантах.

3. До участі у Конкурсі приймаються роботи, що відповідають таким 

технічним умовам:

1) У номінації «Перші кроки» роботи повинні створюватись виключно 

засобами графічного редактора MS Paint або Tux Paint та відповідати 

тематиці Конкурсу. Файл-робота зберігається у форматі bmp, має роздільну 

здатність 200 dpi та розмір не більше 15 Мб. Разом із роботою учасник 

повинен надати проміжні результати (3-4 файли без конвертації в інші 

графічні формати).

Проміжні файли необхідно зберегти в окремій папці під назвою цієї 

роботи.

2) У номінації «Колаж» роботи можуть бути виконані в будь-якому 

графічному пакеті з використанням різних технік комп’ютерної графіки та 

відповідати тематиці Конкурсу. Робота, представлена учасником, має бути 

створена з ряду окремих фрагментів зображень та інших графічних елементів 

шляхом їхнього накладання на основне тло композиції з різними типами 
змішування й прозорості. Файл-робота зберігається у форматі JPG, має 

роздільну здатність 200 dpi та розмір не більше 50 Мб. Разом із роботою 

учасник повинен надати інсталяційний пакет графічної програми, у якому
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виконувалася його робота та проміжні результати (3-4 файли без конвертації 

у інші графічні формати або файл проекту).

Проміжні файли необхідно зберегти в окремій папці під назвою цієї 

роботи.

3) У номінації «Краща 2D-pacTpoea графіка» роботи можуть бути 

виконані у будь-якому графічному пакеті растрової графіки та відповідати 

тематиці Конкурсу. Файл-робота зберігається у форматі JPG, має роздільну 

здатність 200 dpi та розмір ЗО Мб. Разом із роботою учасник повинен надати 

інсталяційний пакет графічної програми, у якому виконувалася його робота 

та проміжні результати (3-4 файли без конвертації в інші графічні формати 

або файл проекту).

Проміжні файли необхідно зберегти в окремій папці під назвою цієї
» «.1»

роботи.

4) У номінації «Краща 20-векторна графіка» роботи можуть бути 

виконані в будь-якому графічному пакеті векторної графіки, відповідати

тематиці Конкурсу та мати вигляд плакату або листівки. Файл-робота
«

зберігається у форматі JPG, має роздільну здатність 200 dpi та розмір ЗО Мб. 

Разом із роботою учасник повинен надати інсталяційний пакет графічної 

програми, у якому виконувалася його робота та проміжні результати 

(3-4 файли без конвертації в інші графічні формати або файл проекту).

Проміжні файли необхідно зберегти в окремій папці під назвою цієї 
роботи.

4. Надані на Конкурс роботи повинні бути придатними для перегляду 

на персональному комп’ютері під управлінням операційної системи 

Windows ХР/7/10. У випадку неможливості перегляду роботи стандартними 

засобами (програми для перегляду комп’ютерної графіки, веб-браузери, 

медіаплеєри), учасник Конкурсу повинен надати інструментальний засіб
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(програму) для перегляду цієї роботи, набір нестандартних шрифтів, 

малюнків, бібліотек.

IV. Підбиття підсумків Конкурсу та критерії оцінювання робіт

1. Оцінка робіт учасників Конкурсу проводиться журі.

Журі Конкурсу формується з представників організаторів Конкурсу. 

Склад журі затверджується наказом департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації.

2. Оцінювання робіт проводиться за такими критеріями:

відповідність обраній тематиці -  10 балів;

оригінальність сюжету роботи -  20 балів;

змістова завершеність роботи -  20 балів;

художньо-естетичне оформлення (дотримання принципів композиції, 

художня виразність та естетика роботи) -  25 балів;

трудомісткість (визначається обсягом виконаних робіт для створення 

графічних зображень, застосуванням різноманітних технік та інструментів) -  

25 балів.

3. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. 

Максимальна сумарна кількість балів -  100.

V. Нагородження переможців Конкурсу

1. У кожній із номінацій визначаються переможці Конкурсу з числа 

учасників, які набрали не менше половини балів:

I місце -  1 учасник;

II місце -  2 учасники;

III місце -  3 учасники.
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2. У номінації, де взяли участь у Конкурсі шість та менше робіт, 

переможці Конкурсу визначаються з числа учасників, які набрали не менше 

половини балів:

I місце -  1 учасник;

II місце -  1 учасник;

III місце -  1 учасник.

3. Переможці нагороджуються дипломами департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації.

Заступник директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації -  

начальник управління освіти

та ресурсного забезпечення Н. СОКУЛЬСЬКА



Додаток

до Положення про заочний 

обласний конкурс комп’ютерної 

графіки (пункт 5 розділу II)

ЗАЯВА-АНКЕТА 

на участь в заочному 

обласному конкурсі ком’ютерної графіки

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника.

2. Дата народження.

3. Найменування закладу освіти.

4. Клас.

5. Прізвище, ім’я, по батькові вчителя.

6. Контактний телефон.

7. Назва роботи.

8. Номінація.

9. Назва графічного пакету.

10. Формат.

11. Носій: □  CD DDVD □  архів по e-mail □  інший.

12. Анотація до роботи.

13. Посилання на використані джерела.

Місце печатки Підпис керівника


