
 

 

 

 
  

 

 

1. Мета і завдання конкурсу: 

 пропагування творчого доробку генія української нації - Т. Г. Шевченка; 

 усвідомлення значущості і актуальності творів Кобзаря; 

 формування національної свідомості у школярів та студентів; 

 залучення молоді до вшанування і відзначення Шевченківських днів; 

 виявлення та підтримка творчої молоді. 

 

2. Організатор конкурсу: 

Малинський лісотехнічний коледж 

 

3. Тематичне спрямування конкурсу: 

Проілюструвати мрії Шевченка про майбутнє. 

 

4. Підготовка, організація та проведення конкурсу: 

З метою забезпечення ефективної організації та проведення конкурсу 

організатори створюють оргкомітет і журі конкурсу. Оргкомітет конкурсу здійснює 

усю необхідну роботу щодо організації та проведення конкурсу: визначає 

персональний склад журі, організовує виставку найкращих робіт та нагороджує 

переможців. 

 

5. Журі конкурсу: 

Журі оцінює роботи, визначає переможців конкурсу. 

 

6. Учасники конкурсу: 

Конкурс проводиться серед учнів середніх і старших класів та студентів. 

 

7. Номінація конкурсу: 

 Шевченкові мрії про майбутнє. 

У кожній номінації журі визначає місця:  

1 – перше місце, 2 – друге місце та 3 – третє місце. 

 

8. Хід конкурсу: 

До 22 лютого 2021 року необхідно заповнити реєстраційну онлайн-форму та 

подати роботи на конкурс.  

Оцінювання робіт здійснюється незалежним журі в мережі інтернет з 26.02. до 

08.03.21.  



Роботи розміщуються на офіційних сторінках коледжу в Facebook та Instagram. 

09.03. опрацювання результатів онлайн-голосування та підведення підсумків комісією 

конкурсу. 

            10.03.2021 року - нагородження лауреатів конкурсу. Оголошення результатів на 

платформі Zoom під час онлайн-включення 

https://us04web.zoom.us/j/79920951534?pwd=b1NaZllsUkVjcmpHTk9yVHN2NjFkZz09 

або за кодом доступу: eESkt1та ідентифікатором конференції  799 2095 1534. 

 

9. Умови конкурсу: 

9.1. На конкурс допускається одна робота одного автора. 

Розмір роботи – формат А-3 (А-2) на цупкому папері. 

Техніка – довільна. 

Підписані в правому нижньому кутку: назва роботи, прізвище, ім’я та вік 

автора, назва освітнього закладу, e-mail. 

На сайті коледжу у вкладці «Конкурси, олімпіади» заповнюється реєстраційна 

форма учасника за посиланням: https://forms.gle/BtY56Mior29U1R3Z6 та 

завантажується робота у форматі  jpg, jpeg, png, bmp, docx, doc, pdf, odt об’ємом до 10 

МБ. 

9.2. Журі визначає кращі роботи за критеріями: 

 розкриття теми; 

 оригінальність творчого задуму. 

    9.3. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та цінними подарунками, 

а учасники сертифікатами. 

 

За довідками звертатись: 

e-mail: tamilapernarivska@gmail.com 
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