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На № _______ від ___________

Начальникам управлінь, відділів освіти,
молоді та спорту райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, начальникам
управлінь, відділів освіти
міськвиконкомів
Березівської сільської ради
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 1360, Національний центр
«Мала академія наук України» спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка
проводить у березні – вересні ц.р. ІІІ Всеукраїнську дитячу мистецьку акцію
«Мій Шевченко».
Всеукраїнська дитяча мистецька акція відбудеться у 3 етапи:
І етап – збір робіт – травень 2016 року,
ІІ етап – відбірковий – червень-липень 2016року,
ІІ етап – виставка робіт та нагородження переможців – вересень 2016 року.
До участі у мистецькій акції запрошуються учні загальноосвітніх та
вихованці позашкільних навчальних закладів віком від 6 до 16 років.
Вимоги до робіт додаються (додаток 1).
Для участі у І етапі заході необхідно до 22 травня 2016 року надіслати
роботу учасника на поштову адресу: Національний музей Тараса Шевченка,
бул. Тараса Шевченка, 12, м. Київ, 01004.
До пакету документів, що додаються до творчих робіт, необхідно додати
паспорт до роботи за зразком (додаток 2) та ксерокопію свідоцтва про
народження чи паспорт учасника.
Просимо інформацію про проведення Всеукраїнської дитячої мистецької
акції «Мій Шевченко» довести до відома учнів (студентів) і керівників
загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних і вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Список учасників мистецької акції надіслати на електронну адресу:
sumyman@ukr.net.
Додаткова інформація – за тел. (044) 489-55-80, (044) 234-40-39.
Додатки: на 3 арк.
Директор Центру

Л.В.Тихенко

Додаток 1
від ____________ № ____
ІІІ Всеукраїнська дитяча мистецька акція «Мій Шевченко»
Вимоги до робіт
Секція «Мій Шевченко» містить 4 номінації:
1.
Композиційне арт-фото (Шевченківські місця; пам’ятники
Т. Шевченкові; міста та села, де побував Шевченко; речі, пов’язані з Шевченком).
Вимоги до робіт: фотографії приймаються чорно-білі та кольорові розміром
не менше формату А4, кількість від одного учасника – від 5 до 10 фотографій.
Дозволена пост-обробка фотоматеріалів.
2.
Відео (читання творів Тараса Шевченка напам’ять).
Вимоги до робіт: виступ читача має бути записаний на цифровий носій
(диск, карту пам’яті, usb-носій) в загальнодоступному відеоформаті (avi, mp4,
mkv). Тривалість відеозапису для одного учасника не повинна перевищувати 35 хвилин. Не більше 3-х записів від одного учасника.
3.
Ілюстрація (авторська оригінальна ілюстрація до творів Тараса
Шевченка).
Вимоги до робіт: не більше 5-ти робіт від одного учасника. Техніка – на
розсуд учасника. Розміри робіт – не менше формату А3. Ілюстрації, що є копіями
або варіантами робіт інших художників, членами журі розглядатися не будуть.
Заборонено підписувати роботи на лицевій стороні, клеїти на неї підтекстівки
(етикетки). Обов’язково потрібно зазначати ім’я та прізвище автора на звороті
роботи.
4.
Рукописна книга з авторськими ілюстраціями.
Вимоги до робіт: книга має містити не менше 10 сторінок, поєднаних
саморобним переплетенням. Ілюстрації та текст у книзі мають бути виконані
учасником власноруч. Книги, оформлені у папки-скорозшивачі та
європереплетення; книги з роздрукованими текстами та ілюстраціями членами
журі розглядатися не будуть. Максимальна кількість учасників, які можуть
працювати над однією книгою – дві особи. Обов’язково потрібно зазначати ім’я
та прізвище автора на останній сторінці книги.
Секція «Мій світ» містить 3 номінації:
1.
Відео (відеоролик про найцікавіші, на думку учасника, місця,
споруди, пам’ятки архітектури, природні об’єкти, традиції, страви, визначні особи
тощо, пов’язані з рідним місцем). До відео має бути доданий супровідний тексткоментар рідною та англійською мовами у форматі Microsoft Word (doc, docx).

Вимоги до робіт: відео має бути записане на цифровий носій (диск, карту
пам’яті, usb-носій) в загальнодоступному відеоформаті (avi, mp4, mkv).
Тривалість відеозапису не повинна перевищувати 7-10 хвилин. Не більше одного
запису від одного учасника. Максимальна кількість учасників, які можуть
працювати над одним відео – дві особи.
2.
Фотокнига (книга з авторськими фото та авторськими коментарями
до них про найцікавіші, на думку учасника, місця, споруди, пам’ятки архітектури,
природні об’єкти, традиції, страви, визначні особи тощо, пов’язані з рідним
місцем). Коментарі до фото є обов’язковими та мають бути подані під кожною
фотографією рідною та англійською мовами (текст дублюється).
Вимоги до робіт: фотографії приймаються чорно-білі та кольорові. Книга
має містити не менше 10 сторінок, поєднаних саморобним переплетенням. Книги,
оформлені у папки-скорозшивачі та євро переплетення; книги з роздрукованими
на офісному папері фото членами журі розглядатися не будуть. Максимальна
кількість учасників, які можуть працювати над однією книгою – дві особи.
Обов’язково потрібна зазначати ім’я та прізвище автора на останній сторінці
книги.
3.
Рукописна книга з авторськими ілюстраціями (ілюстрована історія
про найцікавіші, на думку учасника, місця, споруди, пам’ятки архітектури,
природні об’єкти, традиції, страви, визначні особи тощо, пов’язані з рідним
місцем). Текст історії має бути поданий рідною та англійською мовами на кожній
сторінці (текст дублюється).
Вимоги до робіт: книга повинна містити авторський художній текст
українською та англійською мовами. Обсяг роботи - не менше 10 сторінок,
поєднаних саморобним переплетенням. Ілюстрації та текст у книзі мають бути
виконані учасником власноруч. Книги, оформлені у папки-скорозшивачі та євро
переплетення; книги з роздрукованими текстами та ілюстраціями членами журі
розглядатися не будуть. Максимальна кількість учасників, які можуть працювати
над однією книгою – дві особи. Обов’язково потрібно зазначати ім’я та прізвище
автора на останній сторінці книги.

Додаток 2
від __________ № _______
Паспорт до роботи
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва Мистецької акції та рік проведення.
Назва секції та номінації.
Назва роботи із зазначенням жанру та техніки виконання.
ПІБ автора та номер мобільного телефону.
Дата народження автора.
Повна назва навчального (загальноосвітнього чи спеціалізованого) закладу,
де навчається автор.
7. Повна адреса навчального закладу: вулиця, номер будинку, населений пункт,
район, область, індекс.
8. Фактичне місце проживання учасника конкурсу: назва населеного пункту,
район та область.
9. ПІБ відповідальної особи, контактний номер телефону.
10. Актуальна контактна електронна адреса.
11. Дата і підпис автора.
УВАГА!
Усі поля паспорта до роботи обов’язкові для заповнення. Якщо паспорт до
роботи заповнено не за поданим зразком, то робота участі в Мистецькій акції не
бере.

