
НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від " /<? " 0Р________ 201^ року №№

м.Кропивницький

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

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 27 грудня
2016 року № 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» 
та з метою подальшого розвитку фотоаматорства серед учнівської молоді та 
підвищення його ролі у морально-естетичному вихованні молодого покоління

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити інформаційно-методичні рекомендації з проведення 

обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів 
„Моя Україно!” (далі конкурс) згідно з додатком.

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

1) провести 01 листопада 2017 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) нагородження учасників здійснити за рахунок коштів закладу.
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, керівникам позашкільних навчальних 
закладів:

1) направити роботи творчих колективів юних фотоаматорів, вихованців 
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, призерів міських, 
об’єднаних територіальних громад, районних етапів Конкурсу до 20 жовтня
2017 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. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф.

Начальник управління В.ТАБОРАНСЬКИЙ



Додаток
до наказу начальника управління 
освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації

№ 2017 року № №

Інформаційно-методичні рекомендації 
з проведення 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
До участі у Конкурсі запрошуються колективи юних фотоаматорів, учні, 

вихованці позашкільних, загальноосвітніх, вищих та інших закладів освіти. 
Оцінювання робіт проводиться у трьох вікових категоріях:

-  молодша 6-10 років;
-  середня 11-14 років;
-  старша 15 -1 8  років.

Конкурс відбувається за такими номінаціями:
-  портрет (репортажний та студійний);
-  пейзаж;
-  натюрморт;
-  побутові або жанрові фотографії;
-  фото із застосуванням програми АсІоЬе Рікгіозіїор;
-  архітектура;
-  репортажне фото;
-  макрофотографія;
-  флора та фауна;
-  позажанрове фото.



4. Етапи конкурсу
Конкурс проводиться щороку в три етапи:

- перший -  районний, міський, ОТГ;
- другий -  обласний;
- третій -  всеукраїнський.

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, містах, ОТГ області планують організацію та 
проведення Конкурсу, забезпечують організаційно-методичну допомогу 
колективам та окремим учасникам, обирають компетентне журі, яке підбиває 
підсумки та визначає кращі роботи для участі в наступних етапах Конкурсу, до 
якого допускаються переможці попередніх етапів, про що свідчить протокол 
засідання журі.

На обласний етап Конкурсу, відповідно до рішення журі, надсилаються 
конкурсні фотографії виключно переможців першого (районного, міського) 
етапу.

Для участі в обласному етапі Конкурсу районні, міські, ОТГ оргкомітети 
до 20 жовтня 2017 року надсилають на адресу комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді» (25002, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14) наступні матеріали:

- заявку на участь у Конкурсі у друкованому та електронному вигляді;
- фотороботи в друкованому та в електронному вигляді;
- протокол засідання журі з підбиття підсумків районного (міського) 

етапу конкурсу.
5. Прийом конкурсних робіт

На Конкурс приймаються фотографії не менше формату А4, розміром 20 х
ЗО см.

На зворотному боці фотографії слід вказати:
-  назву знімка;
-  номінацію;
-  прізвище, ім’я та вікову категорію автора;
-  офіційну назву навчального закладу.

Журі залишає за собою право змінювати вказані номінації. Фотографії, 
представлені без зазначених даних, журі не розглядатиме. Надіслані на 
заключний етап фотографії авторам не повертаються. Оргкомітет має право 
використовувати надіслані на Конкурс фотороботи для розміщення на сторінках 
періодичних видань, оформлення виставок тощо.

6. Критерії оцінювання робіт
Роботи оцінюються за критеріями:
1. Композиційне рішення (правильно заповнений кадр).
2. Ідея роботи (задум автора, якщо такий є, авторська позиція, вплив за 

рівнями сприйняття: емоційно, образно, раціонально).
3. Технічна майстерність (різкість зображення, правильність експозиції, 

робота зі світлом, колірний баланс).



/ 4. Використання технічних прийомів (довгі і короткі витримки, зйомка з 
проводкою, зуммування на довгих витримках, синхронізація за другою 
шторкою, світла і темна тональності).

7. Нагородження переможців
За результатами Конкурсу переможці та призери нагороджуються 

Дипломом відповідного ступеня.
За рішенням організаторів колективи або окремі вихованці можуть бути 

відзначені додатково.

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

робіт юних фотоаматорів “Моя Україно!”

№
з/п Номінація Назва

роботи

Прізвище,
ім’я

автора

Вікова
категорія

Офіційна назва 
навчального 

закладу

П.І.П.
керівника,

конт.телефон

Директор
навчального закладу _____________

підпис
М.П.

і


