
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
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Про проведення обласного 
етапу Всеукраїнського заочного 
конкурсу робіт юних фотоаматорів 
«Моя Україно!»

Відповідно до п.83 наказу Міністерства освіти і науки України від 
27.12.2016 р. № 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», плану 
роботи Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді

НАКАЗУЮ:

L Провести у жовтні 2017 року обласний етап Всеукраїнського заочного 
конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» (далі - Конкурс).

2. Затвердити Положення обласного етапу Всеукраїнського заочного 
конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» на 2017 рік.

3. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, управлінь освіти міських рад:

3.1. Довести Положення Конкурсу до керівників позашкільних 
навчальних закладів.

3.2. Сприяти участі вихованців позашкільних навчальних закладів у 
Конкурсі.

4. Директору Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді (Мисюра О.О.) забезпечити організаційно- 
методичний супровід та проведення Конкурсу.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О.Ю.
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
наказ Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації

09. 2017 року № 3 ^ 0

П О Л О Ж Е Н Н Я  
обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу 

робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 
на 2017 рік

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з 
обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді проводять 
обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів 
«Моя Україно!»
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1. Мета конкурсу
- розкриття нових талантів;
- підвищення ролі фотолюбительства в морально-естетичному вихованні 

підростаючого покоління;
- подальший розвиток фотоаматорства серед учнівської молоді;
- збільшення мережі гуртків юних фотоаматорів, сприяння збагаченню 

матеріально-технічної бази та художньої майстерності гуртківців.

2. Учасники заочного конкурсу
У конкурсі беруть участь вихованці гуртків та студій юних 

фотолюбителів позашкільних начальних закладів. Конкурс проводиться за 
трьома віковими категоріями:

- молодша група 6 - 1 0  років;
- середня група 11 -1 4  років;
- старша група 15-18  років.

3. Умови проведення конкурсу
3.1. Конкурс проводиться у номінаціях:

- портрет (репортажний та студійний);
- пейзаж;
- натюрморт;
- побутові або жанрові фотографії;
- фото з застосуванням програми Adobe Photoshop;
- архітектура;
- репортажне фото;
- макрофотографія;
- флора та фауна;
- позажанрове фото.



3.2. На Конкурс приймаються чорно-білі та кольорові фотографії не 
менше формату А4, розміром 20 х ЗО см, а також копії на цифрових носіях 
(компакт-дисках). Зображення повинно бути без полів, псевдо паспорту та 
рамок.

Обов’язково на зворотній стороні кожної фотографії необхідно без шкоди 
для цілісності прикріпити етикетку з наступною надрукованою інформацією:

- назва знімка (або циклу);
- номінація;
- вік автора;
- прізвище, ім’я та вікова категорія автора;
- прізвище, ім’я по батькові керівника;
- повна офіційна назва навчального закладу (без абревіатури), назва 

творчого колективу, район, місто.
Фотографії без вищезазначених даних журі не розглядає.

3.3. Від кожного району на заключний перегляд надсилається не 
більше 10 фоторобіт (по одній у кожній номінації) та заявка на участь у 
конкурсі (додаток). 4

За відсутності заявки та електронного носія роботи оцінюватися не 
будуть.

3.4. Фотографії на Конкурс подаються до 20 жовтня 2017 року на 
поштову адресу: 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 33, Чернігівський обласний 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Підведення підсумків 
заочного конкурсу фотоаматорів проводиться оргкомітетом на базі обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

Після закінчення терміну подачі, визначеного цими умовами, роботи 
прийматися не будуть.

3.5. Для оцінювання робіт створюється журі. Склад журі Конкурсу 
затверджується наказом Центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації.

3.6. Журі залишає за собою право змінювати вказані номінації. 
Фотографії, надіслані на конкурс, авторам не повертаються.

4. Критерії оцінювання фоторобіт
Роботи оцінюються за такими критеріями:

- композиційне рішення (правильно заповнений кадр) (10 балів);
- ідея роботи (задум автора, якщо такий є, авторська позиція, вплив за

рівнями сприйняття: емоційно, образно, раціонально) (10 балів);
- технічна майстерність (різкість зображення, правильність експозиції,

робота зі світлом, колірний баланс) (10 балів).

5. Нагородження переможців
Переможці Конкурсу в кожній номінації нагороджуються дипломами 

відповідних ступенів Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді. Кращі роботи, які отримали призові місця,



будуть надіслані до м. Києва (Українського державного центру позашкільної 
освіти) для участі у Всеукраїнському конкурсі робіт юних фотоаматорів.

Керівники гуртків, які підготували переможців конкурсу, 
нагороджуються почесними грамотами обласного Управління освіти і науки.

Блоха Олена Миколаївна 
(0462) 77-87-45 
(066) 35-48-309 
(063) 74-61-752

Додаток
до Положення обласного етапу 
Всеукраїнського заочного конкурсу робіт 
юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

З А Я В К А
на участь у обласному етапі Всеукраїнського заочного конкурсу 
_______  робіт юних фотоаматорів «Моя Україно! » _________

№
роботи Номінація

Назва
роботи

Прізвище, 
ім’я автора

Вікова
категорія

Офіційна назва 
навчального 
закладу

ШЛІ
Керівника
(повністю),
номер
телефону

М.П.
Директор позашкільного 
навчального закладу підпис


