
 

 

УМОВИ 

обласного відкритого конкурсу серед активної молоді 

 «Ярмарок авторських проєктів» 

 

Мета і завдання конкурсу: 

- розширення і поглиблення знань про культурні цінності та традиції 

України та народів країн Європи; 

- пропаганда та розвиток мистецтва, дитячої творчості, самостійної 

майстерності; 

- виховання особистості, толерантного ставлення до культурних 

особливостей та відмінностей різних регіонів України, як єдиної країни та 

народів різних країн; 

- формування і осмислення молоддю власної позиції у суспільстві, 

осмислюючи Цілі сталого розвитку 2016-2030 роки; 

- формування у молоді європейських цінностей та демократичних 

принципів; 

- поглиблення навичок використання новітніх медіа відповідного 

тематичного спрямування; 

- вміння виражати своє бачення щодо майбутнього України. 

 

Місце та час проведення: 

до 1 березня поточного року надіслати кращі роботи учасників Конкурсу  на 

електронну адресу: kirovograd_dbxtt@ukr.net із зазначенням: 

Конкурс_Ярмарок_назва району_назва організації_назва проекту. 

25 березня 2021 року – фінальний етап Конкурсу в приміщенні 

Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної творчості,  

м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14 

 

УВАГА! У разі виникнення особливостей освітнього процесу або оголошення 

загально-державного карантину – захід буде проведено в умовах самоізоляції, 

дистанційно на платформі ZOOM. 

 

Організатори конкурсу: 

 

- департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації; 

- управління молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації; 

- Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної 

творчості; 

- ГО «Молодіжний центр Кіровоградської області»; 
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- ГО «Центр розвитку національних культур «Єдина родина»; 

- Рада євроклубів Кіровоградщини; 

- Обласна рада молодіжного самоврядування. 

 

Учасники конкурсу: 

Учнівська та студентська молодь віком від 14 до 35 років, обласна рада 

молодіжного самоврядування, євроклуби та молодіжні організації.  

 

Номінації конкурсу: 

культурологічні та літературні проєкти; 

соціальні проєкти; 

екологічні проєкти; 

національно-патріотичні проєкти; 

євроінтеграційні проєкти; 

інноваційні проєкти; 

технологічні проєкти. 

Критерії оцінки Конкурсних робіт: 

- розкриття теми проєкту; 

- актуальність, креативність, інноваційність; 

- кількість цільової аудиторії залученої до проєкту; 

- важливість теми проєкту для розвитку місцевої громади. 

 

Вимоги до оформлення Конкурсних робіт: 

Роботи оформлюються на аркушах формату А4 та написані українською 

мовою.  

Матеріали, подані на конкурс, мають бути виконані комп’ютерним набором, 

шрифт Times New Roman, 14 розмір – основний текст, 12 розмір – додатки, 

через 1 інтервал. 

Матеріали, що підготовлені у програмі Power Paint формат JPEG 

(електронна презентація, можливий музичний супровід) та в описовому 

вигляді (до 3-х сторінок).  

Посилання на використані джерела обов’язкові та свідчать про якість роботи.  

 

Примітка: Дозволяється використання власноруч зроблених фото, 

замальовок, інтерв'ю, матеріалів із місцевих музеїв, галерей, бібліотек, 

приватних зібрань. 

 

На титульному аркуші повинні бути чітко вказані дані учасника 

конкурсу: прізвище, ім'я, (назва освітнього закладу, молодіжної організації), 

місце навчання, повна адреса, індекс, мобільний телефон, e-mail. 



 

Конкурсні матеріали надсилаються в одному примірнику у 

електронному та оригінальному вигляді. У супроводжуючих документах 

повинна бути додана анкета учасника конкурсу (див.у Додатку1.1.). 

 

 

 

Вимоги до написання проектів: 

І. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 

1.1. Назва проєкту.  

1.2. Виконавці проєкту (кількість та категорія). 

1.3. Партнери та спонсори проєкту (якщо є). 

1.4. Цільова аудиторія (хто надає та кому саме надається допомога).  

1.5. Географічна територія, на яку поширюється діяльність проєкту. 

1.6. Терміни реалізації проєкту.  

ІІ. ОПИС ПРОЕКТУ 

2.1. Завдання проєкту. 

2.2. Стислий опис проєкту. 

ІІІ. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ (строки реалізації проекту) 

3.1. Перелік заходів, що були проведені або планується проводити в 

рамках реалізації проєкту (фото або відео додається)  

ІV. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

4.1. Основні або прогнозовані результати реалізації проєкту. 

4.2. Вплив проекту на місцеву громаду. 

4.3. Проблеми або ризики, що виникають під час реалізації проєкту. 

4.4. Перспективи розвитку проєкту. 

Примітка: До основних документів можуть (в т.ч. у відсканованому 

вигляді) додаватися фото та відео матеріали, презентаційні матеріали, 

статті із газет, журналів, інші документи і матеріали, які, на думку 

учасника, проілюструють і допоможуть найповніше розкрити зміст 

проекту. 

Всі додаткові матеріали мають бути підписані та містити посилання, для 

ілюстрування  яких саме заходів вони додаються. 

 

Підписи засвідчують достовірність поданої інформації: 

 

Підпис керівника проекту ___________ Дата «____» ______________202_ 

року 

 

Підпис керівника 

закладу освіти  

(організації) _______________  Дата «____» ______________202_ року 

 

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ 

 



 

 

Визначення та нагородження переможців: 

Переможці будуть визначені членами Журі конкурсу, урочисто нагороджені 

дипломами департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та цінними  призами в день  проведення  фінального етапу 

«Ярмарку авторських проектів». 

Кінцева дата та адреса для подання робіт на конкурс  01 березня 2021 року .  

 

Роботи, які надійдуть пізніше встановленого терміну розглядатись не будуть!!!  

 

Координатор:  методист ЦДБХТТ Світлана Мічкур 0955990388 

 

 

Додаток 1.1. 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

обласного відкритого конкурсу серед активної молоді 

«Ярмарок авторських проектів» 

 

1. Персональні дані учасника 

Прізвище та ім’я автора / 

групи авторів 

 

 

Адреса електронної пошти  

Контактний моб. телефон  

Контактна адреса (вулиця, 

буд, кв., місто/село, індекс) 

 

Категорія    колективна робота   індивідуальна 

робота  

 

2. Навчання 

Назва навчального закладу  

 

3. Вік учасника /учасників  

 

 

 

 

 

4. Назва роботи та категорія проекту: 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 


