ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ОГОЛОШУЄ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
ДЛЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ «УКРАЇНА В РОДИННИХ ІСТОРІЯХ»
7 вересня Національний музей історії України оголошує Всеукраїнський конкурс
творчих робіт дітей та молоді «Україна в родинних історіях». У ньому зможуть
взяти участь діти та юнацтво віком 11 – 21 років. Конкурс організовує НМІУ за
підтримки Міністерства молоді і спорту України та громадської ініціативи
«Асоціація творців для дітей на історичну тематику «Пам'ять майбутнього».
Конкурс покликаний пробуджувати у молодого покоління відчуття причетності до
загальноукраїнського поступу у здобутті свободи – через історію своєї родини;
єднання локальних історій у всезагальну національну пам'ять; формувати цілісне
бачення історії нації – через життєпис волелюбних родин.
«Упродовж ХХ століття історії багатьох родин були замовчані, стерто з пам’яті
спогади про унікальні постаті, які були лідерами думок, вели за собою. Люди
боялися розповідати нащадкам про родичів, яких репресували. Вони таким чином
хотіли вижити і не зазнати переслідування, та вберегти своїх дітей. Утім, стираючи з
пам’яті історію таких родичів, ми позбавляємо себе самих їх волелюбності. Сім’ї
мають право повернути собі родинну історію, а ми – знати історію України на
прикладі цих родин», – каже директорка Національного музею історії України
Тетяна Сосновська.
Роботи можна подавати до 30 вересня на адресу ukrainerodyna@gmail.com
Оголошення і нагородження переможців у трьох вікових категоріях (11-13 років, 1316 років, 16-21 років) відбудеться 14 жовтня у НМІУ. Кращі роботи будуть
представлені на сайті Національного музею історії України та інших порталах у
мережі інтернет.
Довідки за телефоном (о96)423-70-18
УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ:
На конкурс подається запис родинної історії і творча роботу на її основі. Це може
бути як імпровізована телепрограма, де в цікавій формі йтиметься про те, якими
місцями рідного міста чи села зазвичай ходили і чим жили родичі 100 чи 50 років
тому, так і віртуальний музей; сайт родини; авторський мультфільм, оповідання,
вірш, пісня чи картина тощо. Пропонується творчо подати як одну оповідь з
життєпису родини, так і кілька. Основна вимога – це має бути надихаюча історія
українських родин у ХХ столітті, де описано їх цінності, побут, дорогу до свободи,
перешкоди на цьому шляху і способи їх подолання.
Комплект творчої роботи має обов’язково містити три компоненти:
1.Текстовий, відео- чи аудіо- (з текстовим розшифруванням) запис родинних
спогадів, відповідно паспортизований (запитальник і формат паспортизації див.

нижче). Це може бути один чи кілька яскравих фактів з родинної історії або ж
більш-менш повний запис історії роду упродовж ХХ століття. Записувати історію
можна від тата, мами, бабусь чи дідусів, татових і маминих родичів.
2. Творча робота, базована на основі власного запису родинних спогадів та
подана в електронному вигляді.
3. Посилання на авторську презентацію свого проекту в соцмережі Фейсбук (із
хештегом #нміу_історіїрідних), через Youtube. Тут слід коротко розказати на камеру
про свою творчу роботу, її ідею та історію створення. Час презентації: 3 хвилини.
Як розмістити відео на Youtube
http://yak-prosto.com/yak-rozmistiti-video-na-youtube/
http://www.teacherjournal.com.ua/dopomoga/26947-yak-rozmstiti-vdeo-nayoutube.html
Творчі роботи можуть бути в таких категоріях:
 Словесне мистецтво: есе, вірш, оповідання, повість (в т.ч. фентезі й
антиутопія)
 Тематичний випуск власної газети чи журналу, імпровізована
«телепрограма»
 Мистецьки інтерпретована книга-фотоальбом, віртуальний фотоальбом
 Проект родинного музею, зокрема, віртуального; Веб-сайт про свій рід
 Картина чи серія творів образотворчого мистецтва (живопис, графіка,
скульптурна композиція)
 Пісня, інструментальний музичний твір тощо.
Орієнтири для записування родинної історії ХХ століття
 Розпитайте про дитинство мами/тата, бабусі/дідуся. Що розповідали їм батьки
про своє дитинство? Питайте і і слухайте, поки оповідач розповідатиме, по
ходу уточнюючи деталі.
 Що відбувалося з родиною в часи розкуркулення, голоду, репресій? Яка є
особиста історія родича: як це з ним відбувалося, що йому давало сили
боротися і пережити лихоліття, хто допомагав йому і підтримував?
 Якщо в родині є хтось, хто в той чи інший спосіб боровся за свободу й
самостійність України – запишіть його історію: чому, як і навіщо він це робив,
кого вважає своїм учителем і натхненником у цій справі?
Паспортизація запису усної історії
1. Дата запису.
2. Місце запису.
3. Від кого запис: прізвище, ім’я, по-батькові оповідача.
4. Дата і місце народження оповідача.
5. Місця проживання оповідача на час описаних у розповіді подій.
6. Повна поштова адреса, телефон оповідача (якщо є – мобільний і мейл).
7. Автор запису: прізвище, ім’я.
8. Ким доводиться оповідач авторові запису.
9. Чи дає оповідач згоду на публікацію запису.

ПРИМІТКА: Якщо оповідачів кілька – подаються дані про кожного з них.
Обсяг наданих на конкурс відеоматеріалів має бути розрахований на час
перегляду до 10 хв. Тривалість відеоролика не повинна перевищувати 8 хвилин.
Наповненість мультимедійних матеріалів – до 25 слайдів. Обсяг текстової творчої
роботи – до 30 сторінок тексту (формат А4, інтервал – 1,5, шрифт – Times New
Roman, кегль – 14).
До роботи додається інформація про автора (Див. анкета учасника) з
підписом. Оригінали анкети учасника надсилаються за адресою: Національний
музей історії України, вул. Володимирська, 2, м. Київ, 0200 (з поміткою „на
конкурс”);
Текстовий, відео- чи аудіо- (з текстовим розшифруванням) запис родинних
спогадів та якісний цифровий варіант творчої роботи надсилається в електронному
вигляді на електронну адресу ukrainerodyna@gmail.com
Учасники конкурсу розподіляються за такими віковими категоріями:
І вікова категорія – підлітки 11 – 13 років
ІІ вікова категорія - підлітки 13-16 років;
ІІІ вікова категорія – учасники 17-21 років.
Конкурсні зразки оцінюються у трьох вищезгаданих вікових категоріях за
такими критеріями:

оригінальність задуму, цікавий ракурс подачі теми, самобутність і
мистецька новизна творчої роботи;

висвітлення важливих для нації сторінок історії, теми людяності,
взаємодопомоги, обстоювання свободи людини і українського народу;

якість виконання творчої роботи, грамотність та культура оформлення.

якість і ретельність запису та оформлення базового матеріалу (усна
історія родини).
Вітається: використання фото-відео матеріалів з архівів родин та тих місцевостей, де
проживали оповідачі.
Корисні посилання для створення робіт:
 Словесне мистецтво: есе, вірш, оповідання, повість (в т.ч. фентезі й
антиутопія)
Як написати хороше оповідання:
http://knig.org.ua/yak-napysaty-horoshe-opovidannya.html
Як написати хороший роман
http://texty.org.ua/pg/news/movchun/read/39833/Jak_napysaty_khoroshyj_roma
n_Infografika
Як написати роман
http://vsiknygy.net.ua/neformat/287/
 Тематичний випуск власної газети чи журналу, імпровізована
«телепрограма»

Як зробити газету
http://help-me.pp.ua/15597-yak-zrobiti-gazetu-v-microsoft-word.html
Як зробити телепередачу
http://yak-prosto.com/yak-zrobiti-teleperedachu/
Як створити власну радіопередачу
http://help-me.pp.ua/18072-yak-stvoriti-vlasnu-radoperedachu-na-saytubroadcastcom.html
 Мистецьки інтерпретована книга-фотоальбом, віртуальний фотоальбом
Як створити та поширити фотоальбом у PowerPoint
http://help-me.pp.ua/16614-yak-stvoriti-ta-poshiriti-fotoalbom-powerpoint.html
 Проект родинного музею, зокрема, віртуального; Веб-сайт про свій рід із
самобутнім дизайном
Як створити музей
http://help-me.pp.ua/18081-yak-stvoriti-vlasniy-muzey.html
Як безкоштовно створити сайт
http://help-me.pp.ua/32217-yak-bezkoshtovno-stvoriti-sayt.html
 Фільм, мультфільм, діафільм
Учень створив мультфільм
https://www.youtube.com/watch?v=gstiRvQEPyg
Як створити мультфільм
http://help-me.pp.ua/18314-yak-stvoriti-multflm.html
Як створити мультфільм:
https://www.youtube.com/watch?v=LMvlYw9CbsY
Як створити анімаційний фільм
http://help-me.pp.ua/17847-yak-stvoriti-anmacyniy-flm.html
Як створити мультфільм
https://sites.google.com/site/multakmistectvo/home/ak-stvoriti-multfilm
Як створювати та редагувати фільми:
https://support.google.com/photos/answer/6128826?co=GENIE.Platform%3DA
ndroid&hl=uk
Як зробити відео з фотографій
https://jak-zrobiti-samomu.com.ua/yak-zrobiti-video-z-fotografij/
 Пісня, інструментальний музичний твір
Як скласти пісню
http://help-me.pp.ua/18028-yak-sklasti-psnyu.html
Як скласти мелодію
http://help-me.pp.ua/18026-yak-sklasti-melodyu.html
Як почати читати реп
http://help-me.pp.ua/22925-yak-pochati-chitati-rep.html

 Картина чи серія творів образотворчого мистецтва (живопис, графіка,
скульптурна композиція)
Як створити скульптуру
http://help-me.pp.ua/18061-yak-stvoriti-skulpturu.html
Як малювати картини
http://help-me.pp.ua/13508-yak-malyuvati-kartini.html
Кращі роботи будуть розміщені на сайті Національного музею історії України та в
соціальних мережах, записи родинних історії будуть передані до архівних зібрань.
У кожній віковій категорії переможці отримують такі грошові премії:
1 місце – 1000 грн.
2 місце – 800 грн.
3 місце – 400 грн.
До місця нагородження переможці Конкурсу прибувають організовано у
супроводі дорослого, маючи при собі документ – паспорт чи свідоцтво про
народження, учнівський квиток.

