
Про проведення обласного етап>
Всеукраїнського заочного конкурсу 
робіт юних фотоаматорів „Моя Україно!”

Відповідно до плану проведення обласних масових заходів управління 
освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації на 2016 рік, з метою 
подальшого розвитку фотоаматорства серед учнівської молоді та підвищення 
його ролі у морально-естетичному вихованні молодого покоління

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційно-методичні рекомендації по проведенню 
обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів 
„Моя Україно!” (далі конкурс) та кошторис витрат на проведення конкурсу 
згідно з додатками 1,2 відповідно.

2. Директору комунального закладу “Кіровоградський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді” Нечаєвій З.І.:

1) провести 28 жовтня 2016 року обласний етап Всеукраїнського 
заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів „Моя Україно!";

2) організувати роботу журі Конкурсу, визначити переможців та 
направити кращі роботи на Всеукраїнський етап Конкурсу у м. Київ.

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
міських рад, керівникам позашкільних навчальних закладів;

1) направити роботи творчих колективів юних фотоаматорів, 
вихованців позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, призерів 
міських (районних) етапів Конкурсу до 20 жовтня 2016 року до комунального 
закладу “Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді”;

2) сприяти популяризації і пропаганді кращих робіт юних 
фотоаматорів, підвищенню ролі фотоаматорства у морально-естетичному 
вихованні учнівської молоді.

4. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління освіти, 
науки, молоді та спорту облдержадміністрації Ляшенко Т.М. забезпечити 
фінансування витрат на проведення заходів за рахунок коштів управління



освіти, науки, молоді та спорку облдержадміністрації, передбачених на 
проведення позашкільних заходів з дітьми, відповідно до кошторису.

5. Контроль за виконанням наказу покласти via заступника начальника 
управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф.

Н ачальник“ управління 8.ТАБОРАНСЬКИЙ



Додаток 1
до наказу начальника управління 
освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації
від ______2016 року № ___

Інформаційно-методичні рекомендації 
по проведенню обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу 

робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!''

1. Загальні положення
Обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних 

фотоаматорів "Моя Україно!" проводиться щороку управлінням освіти, науки, 
молоді та спорту облдержадміністрації на базі комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді» (далі Конкурс),

2. Мета та завдання Конкурсу:
- пошук та розкриття нових юних талантів ;
- підвищення ролі фотоаматорства у морально-естетичному вихованні 

молодого покоління;
- подальший розвиток фотоаматорства серед учнівської та студентської

молоді;
- збільшення мережі гуртків юних фотоаматорів, сприяння зміцненню 

матеріально-технічної бази та удосконалення художньої майстерності 
вихованців;

- популяризація та пропаганда кращих робіт юних фотоаматорів.
3. Учасники конкурсу 

У Конкурсі беруть участь творчі колективи юних фотоаматорів, учні 
загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, вихованці позашкільних установ та 
окремі фотоаматори. Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями:

- молодша група (7-10 років);
- середня група (11- 14 років);
- старша група (15 -  18 років).

Конкурс відбувається за такими номінаціями;
-■ портрет (репортажний та студійний);
- пейзаж;
- натюрморт;
- жанрове фото;
- позажанрове фото та експериментальне фото (використання програми 

АсіоЬе РЬоІозЬор).
Етапи конкурсу

1) конкурс проводиться щороку в три етапи:
- перший -  районний, міський;
- другий -  обласний;
- третій -  Всеукраїнський;



2) для організації та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу на 
місцях створюються оргкомітети та журі конкурсу, склад яких затверджується 
відповідними органами управління освітою.

Оргкомітети в районах та містах області планують організацію та 
проведення конкурсу, забезпечують організаційно-методичну допомогу 
колективам та окремим учасникам, складають компетентне журі, яке підбиває 
підсумки та визначає кращі роботи для участі в наступних етапах конкурсу;

3) для участі в наступному етапі Конкурсу допускаються переможці 
попереднього, про що свідчить протокол засідання журі;

4) на другий, обласний етап Конкурсу, відповідно до рішення журі, 
надсилаються конкурсні фотографії тільки переможців першого (районного, 
міського) етапу;

5) для участі в обласному етапі Конкурсу районні (міські) 
оргкомітети до 20 жовтня 2016 року надсилають на адресу комунального 
закладу «Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді» (25002, м. Кіровоград, вул. Вокзальна, 14) наступні 
матеріали:

- заявку на участь у Конкурсі у друкованому та електронному вигляді 
(додаток);

- фотороботи в друкованому та в електронному вигляді;
- протокол засідання журі з підведення підсумків районного (міського) 

етапу конкурсу.
5. Прийом конкурсних робіт

На Конкурс приймаються чорно-білі і кольорові фотографії розміром 
20 см х 30 см (формат А4).

Фотографії розміщені в паспорту (ватман розміром ЗО см х 40 см.)
На зворотному боці 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.
Журі залишає за собою право змінювати вказані номінації. Фотографії, 

надані без зазначених даних, журі не розглядатиме. Надіслані на обласний етап 
фотографії авторам не повертаються.

Оргкомітет має право використовувати надіслані на Конкурс фотороботи 
для розміщення на сторінках періодичних видань, в оформленні виставок тощо.

6. Критерії оцінювання робіт
Роботи оцінюються за такими критеріями: 

якість виконання; 
оригінальність задуму; 
ступінь емоційного впливу.



7. Нагородження переможців
За результатами Конкурсу переможці та призери нагороджуються 

Дипломом управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації.



Додаток
до Інформаційно-методичних 
рекомендацій по проведенню 
обласного етапу Всеукраїнського 
заочного конкурсу робіт юних 
фотоаматорів "Моя Україно!”

З А Я В К А
на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт 

юних фотоаматорів “Моя Україно!”

№
з/п Номінація Назва

роботи

Прізвище,
ім’я

автора

Вікова
категорія

Офіційна назва 
навчального 

закладу

ГІ.1.П.
керівника.

конт.телефон

М.П.

Директор позашкільного 
навчального закладу

підпис


