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Від   05.10.2015р. № 10-05 

На № ______ від ________ 20 ___ р. 

Директорам обласних, Київського та 

міських центрів, палаців дитячо-юнацької 

творчості, естетичного виховання, 

державних будинків художньої  та  

технічної  творчості 

 

 

Про проведення Всеукраїнського  

конкурсу робіт юних фотоаматорів  

«Моя Україно!» (заочний) 

 

 

Відповідно до наказу  Міністерства  освіти і науки  України від 06.04.2015 

№ 400 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччя 2015 року за 

основними напрямами позашкільної освіти» у листопаді місяці 2015 року 

Українським державним центром позашкільної освіти буде проведено 

фінальний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» (заочний) (інформаційно-методичні матеріали додаються). 

 До участі в конкурсі запрошуються творчі колективи юних фотоаматорів, 

учні, вихованці позашкільних, загальноосвітніх, вищих та інших закладів 

освіти. 

Роботи приймаються до 16 листопада цього року за адресою: 01021,          

м. Київ, Кловський узвіз, 8, Український державний центр позашкільної освіти. 

Додаткова інформація за телефонами: (044) 253-93-99, (098) 64-63-136, 

контактна особа – Свінцицький Володимир Йосипович.  

 

 

Директор                                                                                                Г. А. Шкура 

 

 

Свінцицький 253-93-99 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetu@i.ua
mailto:texn@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.org.ua/
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                                                                            Додаток 

                                                                            до листа УДЦПО 

                                                                                        від 05.10.2015№ 10-05 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення  

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

(заочний) 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

(заочний) (далі − Конкурс) проводиться щорічно з метою залучення учнів до 

світу творчості, задоволення їх потреб у творчій самореалізації та підтримці 

обдарованої молоді, здатної генерувати нові ідеї. 

1.2. Завдання Конкурсу: 

розкриття нових талантів; 

підвищення ролі фотоаматорства у морально-етичному вихованні 

підростаючого покоління; 

подальший розвиток фотоаматорства серед учнівської та студентської 

молоді; 

збільшення мережі гуртків юних фотоаматорів, сприяння збагаченню 

матеріально-технічної бази та художньої майстерності гуртківців; 

популяризація та пропаганда  кращих робіт юних фотоаматорів. 

 

2. Учасники Конкурсу 

2.1. У Конкурсі беруть участь творчі колективи юних фотоаматорів, учні, 

вихованці позашкільних, загальноосвітніх, вищих та інших закладів освіти. 

Оцінювання робіт проводиться у трьох вікових категоріях: 

молодша 7-10 років; 

середня 11- 14 років; 

старша 15 – 18 років. 

 

3. Умови проведення Конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться поетапно: 

перший – районний, міський; 

другий - обласний; 

третій – Всеукраїнський (завершальний). 

3.2. Конкурс проводиться у номінаціях: 

портрет (репортажний та студійний); 

пейзаж; 

натюрморт;  

жанрове фото; 
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позажанрове фото та експериментальне фото (застосування програми 

Аdobe Photoshop);  

мікрофотографія. 

3.3. Для організації та проведення усіх етапів Конкурсу на місцях 

створюються оргкомітети та журі, склад яких затверджується відповідними 

органами управління освітою. Оргкомітети вирішують питання, пов’язані з 

підготовкою та проведенням Конкурсу. Забезпечують організаційно-методичну 

допомогу колективам та окремим учасникам, створюють журі. Журі підводить 

підсумки, визначає кращі фотороботи для участі у наступних етапах Конкурсу. 

3.4. Склад оргкомітету Всеукраїнського етапу Конкурсу затверджується 

директором Українського державного центру позашкільної освіти. 

3.5. До участі у наступному етапі Конкурсу допускаються, виключно, 

переможці попереднього, про що свідчить протокол засідання журі. 

3.6. На третій, Всеукраїнський етап Конкурсу відповідно до рішення журі 

надсилаються конкурсні фотографії переможців другого (обласного) етапу (не 

більше 20 робіт однієї області разом в усіх номінаціях ). 

3.7. Обласні  оргкомітети подають до Українського державного центру 

позашкільної освіти такі матеріали: 

заявка на участь у Конкурсі у друкованому та електронному вигляді на 

диску СD або DVD (додаток №1); 

фотороботи надруковані та в електронному вигляді (300 dpi) на диску СD 

або DVD; 

протокол засідання журі з підведення підсумків обласного етапу конкурсу. 

3.8. Підведення підсумків Конкурсу проводиться  оргкомітетом у м. Києві 

на базі Українського державного центру позашкільної освіти. 

 

4. Конкурсні роботи 

4.1. На Конкурс приймаються чорно-білі і кольорові фотографії, 

оформлені, у форматі розміром 30 х 40 см. 

4.2. Фотографії розміщені у паспорту (ватман або картон). 

На зворотному боці фотографії слід вказати: 

назву знімка ( або циклу); 

номінацію; 

прізвище,  ім’я та вік автора (повністю); 

прізвище та  ім’я керівника; 

офіційну назву навчального закладу (без абревіатури), клас (курс), назву 

творчого колективу, область, місто, район. 

 4.3. Журі залишає за собою право змінювати вказані номінації. Фотографії, 

представлені без вищезазначених даних, журі не розглядатиме. Надіслані на 
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заключний етап фотографії авторам не повертаються. Оргкомітет має право 

використовувати надіслані на Конкурс фотороботи для розміщення на 

сторінках періодичних видань, оформлення виставок тощо. 

 

5. Критерії оцінювання робіт 

5.1. Роботи оцінюються за такими критеріями: 

якість виконання; 

оригінальність задуму; 

ступінь емоційного впливу. 

 

6. Нагородження переможців 

6.1. За результатами Конкурсу переможці нагороджуються дипломами 

відповідних ступенів Українського державного центру позашкільної освіти. 

6.2. За рішенням організаторів колективи, або окремі вихованці можуть 

бути відзначені додатково. 
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Додаток 

до Інформаційно-методичних рекомендацій 

Всеукраїнського  конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

 

З А Я В К А 

на участь у Всеукраїнському конкурсі робіт 

юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

 

№ 

роботи 

 

Номінац

ія 

Назва 

роботи 

Прізви

ще, 

ім’я 

автора 

Вікова 

категорія 

Офіційна назва 

навчального 

закладу 

П.І.П. 

керівника 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

М.П. 

 

Директор  

навчального закладу                                            _______________ 

                                                                                      підпис 


