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Від 07.09.2020р. № 09-03

Директорам обласних, Київського
міського центру, палаців дитячоюнацької творчості естетичного
виховання, державних будинків
художньої та технічної творчості
Про проведення Всеукраїнського
конкурсу робіт юних фото аматорів
«Моя Україно!» (заочний)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019
року № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)» у місті Києві 27 листопада 2020 р.
буде проведено фінальний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото
аматорів «Моя Україно!» (заочний) (умови додаються).
До участі у конкурсі запрошуються учні (вихованці) гуртків фото
мистецтва закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) та вищої освіти віком від 10 до 18 років.
Для участі у конкурсі згідно умов проведення заходу, необхідно до
16 жовтня 2020 року надіслати паперовий варіант фото та заявки на адресу:
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8, Український державний центр позашкільної
освіти, кабінет №201 та електронну заявку на кожну фотороботу за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1V8TQtsFgizmxm3i5RVn9k9g4vL1e
xuNygktK2bUzhivzeQ/viewform
Додаткова інформація за телефоном у місті Києві (044) 253-63-99, (096)-40044-12, (050)-067-03-76 (контактна особа – Петро Бісіркін).
Директор

Петро Бісіркін (044) 253-63-99

Геннадій Шкура

Додаток
до листа УДЦПО
№09-03 від 07.09.20 р.

Умови проведення
Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото аматорів
«Моя Україно!» (заочний)
1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс робіт юних фото аматорів «Моя Україно!»
(заочний) (далі – конкурс) проводиться з метою:
стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку,
задоволення потреб дітей та юнацтва у творчій самореалізації;
організації змістовного дозвілля дітей та юнацтва;
підвищення ролі фото аматорів у художньо-естетичному вихованні
підростаючого покоління.
1.2. Основними завданнями конкурсу є:
залучення дітей та юнацтва до фото аматорства;
надання допомоги дітям та юнацтву у оволодінні фото справою та
ознайомлення з перспективами розвитку фотографії, як виду мистецтва;
популяризація та пропаганда кращих робіт юних фото аматорів.
2. Організатори конкурсу
Український державний центр позашкільної освіти.
3. Учасники конкурсу
3.1. До участі у конкурсі запрошуються учні (вихованці) гуртків фото
мистецтва закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійнотехнічної) та вищої освіти віком від 10 до 18 років:
І –а вікова категорія 10 – 14 років;
ІІ –а вікова категорія 15 – 18 років.
3.2. Не допускаються до участі учні, вихованці студій, гуртків, які працюють
при професійних студіях.
4. Порядок проведення фотоконкурсу
4.1. Фотоконкурс проводиться і оцінюється за номінаціями:
портрет (репортажний та студійний);
пейзаж;
натюрморт;
побутові або жанрові фотографії;
фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop;
архітектура;

репортажне фото;
мікрофотографія;
флора і фауна;
експериментальне фото.
На конкурс приймаються фотографії в електронному та паперовому
форматі (20х30 см.) до 2-х робіт у кожній номінації, на зворотному боці
фотографії необхідно вказати:
назву роботи;
номінацію;
прізвище, ім’я (повністю) та вікову категорію автора;
офіційну назву закладу, область, контактний телефон.
Електронну заявку на кожну окрему фотороботу з посиланням на теку
(створити теку на гугл диску та надати повний доступ) з цифровим варіантом
фото та подати, повністю заповнивши й надіславши форму за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1V8TQtsFgizmxm3i5RVn9k9g4vL
1exuNygktK2bUzhivzeQ/viewform
Паперовий варіант фото та заявки (Додаток № 2) надіслати до 16 жовтня
ц. р. на адресу: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8, Український державний
центр позашкільної освіти, кабінет №201.
4. 2. Конкурс фото робіт оцінюється за наступними критеріями:
новизна та сучасність матеріалу;
технічна складність;
художнє оформлення;
виконавча майстерність;
ступінь емоційного впливу;
загальне художнє враження.
5. Визначення і нагородження переможців
5.1. Переможці конкурсу визначаються, окремо, в кожній віковій категорії
та номінації. Журі визначає володаря Гран-прі (за наявності відповідного рівня).
5.2. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами, відповідних
ступенів, Українського державного центру позашкільної освіти.

Додаток № 2

Заявка
на участь у Всеукраїнському конкурсі робіт юних фото аматорів
«Моя Україно!» (заочний)
Назва
роботи
____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Номінація (без скорочень)__________________________________________
П.І. учасника (автора) ____________________________________________
_________________________________________________________________
Вік учасника (автора)
_________________________________________________________________
Назва
гуртка,
студії_________________________________________
_________________________________________________________________
Назва
навчальної
установи___________________________________
_________________________________________________________________
П.І.Б.____________________________________________________________
Керівника (ів) гуртка (студії)
Адреса закладу____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Контактний телефон _____________Факс __________ E-mail _______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

М.П. Директор

