
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
У П РАВЛ ІН Н Я О СВІТИ І НАУКИ  
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Про затвердження Положення 
про обласний заочний конкурс 
робіт юних фотоаматорів 
«Чернігівщина -  мій рідний 
край»

Відповідно до статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 
пункту 13 частини першої статті 44 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою залучення вихованців до світу творчості, 
задоволення їх потреб у творчій самореалізації та підтримці обдарованої 
молоді, здатної генерувати нові ідеї

н а к а з у ю :

1. Затвердити Положення про обласний заочний конкурс робіт юних 
фотоаматорів «Чернігівщина -  мій рідний край», що додається.

2. Завідувачу сектору по роботі з персоналом Ірині ХОЖАЇНОВІЙ подати 
цей наказ на державну реєстрацію до Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції та забезпечити його оприлюднення на офіційному ̂ 
вебсайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації.

3.Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з дня його 
оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної 
освіти Олену СОРОНОВИЧ.

Микола КОНОПАЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної 
державної адміністрації

листопада 2022 року № /££>

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний заочний конкурс робіт юних фотоаматорів 

«Чернігівщина -  мій рідний край» 

I. Загальні положення

1. Обласний заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Чернігівщина -  
мій рідний край» (далі -  Конкурс) проводиться з метою залучення здобувачів 
освіти до світу творчості, задоволення потреб у творчій самореалізації та 
підтримки обдарованої молоді, здатної генерувати нові ідеї.

2. Основними завданнями Конкурсу є: 
розкриття нових талантів;
підвищення ролі фотоаматорства у морально-естетичному вихованні 

підростаючого покоління;
подальший розвиток фотоаматорства серед здобувачів освіти; 
збільшення мережі гуртків юних фотоаматорів, ознайомлення з 

перспективами розвитку фотографії, як виду мистецтва;
популяризація та пропаганда кращих робіт юних фотоаматорів.

3. Організаторами Конкурсу є:
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації; 
Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

4. Терміни проведення Конкурсу визначаються наказом Управлінням освіти і 
науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

II. Учасники Конкурсу

1. Учасниками Конкурсу є здобувані освіти закладів позашкільної та 
загальної середньої освіти,' які займаються «в фотогуртках та студіях (далі -  
Учасники).

2. Усі учасники Конкурсу розподіляються за трьома віковими категоріями: 
молодша -  6-10 років;
середня -  11-14 років;
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старша -  15-19 років,

3. Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

4. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцінювання своєї 
роботи та одержати пояснення щодо критеріїв і об’єктивності її оцінювання.

5. Учасники мають дотримуватись вимог цього Положення.

6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних« даних Учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних - 
даних».

III. Умови участі у Конкурсі

1. Конкурс проводиться заочно щороку.

2. Учасники беруть участь у таких номінаціях:
«Портрет»;
«Пейзаж»;
«Натюрморт»;
«Побутові або жанрові фото»;
«Звичаї та обряди нашого краю»;
«Архітектура»;
«Спортивне фото»;
«Макрофотографія»;
«Флора та фауна»;
«Позажанрове фото»;
«Фото з застосуванням програми АсІоЬе Рііоіозіюр».

3. Учасники надають не більше 2-х фоторобіт у кожній окремій номінації.

4. Для участі у Конкурсі необхідно подати такі матеріали:
заявку на участь у Конкурсі у паперовому вигляді, за формою згідно з 

додатком, на кожну окрему фотороботу;
або електронну заявку, за формою згідно з додатком, на кожну окрему 

фотороботу з посиланням на теку з цифровим варіантом фотороботи, розміщену 
в хмарному середовищі (наприклад, Ооо§1е-диск) з наданням посилання на 
електронну пошту Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді cntt_cn@ukr.net;

фотороботу учасника Конкурсу, оформлену відповідно до вимог, 
викладених у цьому Положенні.

Заявку на участь у Конкурсі у паперовому вигляді та фотороботи надсилати 
на поштову адресу Чернігівського обласного центру науково-технічної

mailto:cntt_cn@ukr.net


творчості учнівської молоді: вул. Гонча, будинок 33, м. Чернігів, 14000.

IV. Вимоги до фоторобіт

1. На Конкурс надсилаються фотороботи в цифровому варіанті (формат 
JPEG без стиснення) та паперовому варіанті (20x30 см).

2. На зворотному боці фотороботи необхідно вказати: 
власне ім’я та прізвище автора;
вікову категорію Учасника; 
назву фотороботи; 
назву номінації;
повне найменування закладу освіти; 
власне ім’я та прізвище керівника.

3. Після завершення Конкурсу фотороботи, за згодою Учасників, 
залишаються у розпорядженні Чернігівського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді.

4. Усі фотороботи, подані для участі у Конкурсі, є власністю авторів. 
Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
може використовувати роботи Учасників в експозиціях інших виставок з метою 
популяризації дитячої творчості. Згодою на цю умову є надання робіт для 
участі у Конкурсі.

5. До участі в Конкурсі не допускаються фотороботи, які: 
порушують авторське право;
виконані без дотримання умов участі у Конкурсі або вимог цього 

Положення;
подані після закінчення терміну прийому фоторобіт;
виконані Учасниками, які працюють при професійних телекомпаніях та 

студіях.

V. Критерії оцінювання

1. Конкурсні фотороботи оцінюються у кожній номінації та віковій 
категорії окремо за такими критеріями:

новизна та сучасність матеріалу -  до 10 балів;
технічна складність -  до 10 балів;
художнє оформлення -  до 10 балів; «
виконавча майстерність -  до 10 балів;
загальне художнє враження -  до 10 балів;
найкраще вираження теми -  до 10 балів. ,
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2. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник Конкурсу у кожній 
номінації, 60.

VI. Журі Конкурсу

1. Для якісного та об'єктивного оцінювання фоторобіт учасників Конкурсу 
створюється фахове журі, склад якого визначається та затверджується 
Чернігівським обласним центром науково-техні чної творчості учнівської молоді.

2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних працівників закладів 
позашкільної та загальної середньої освіти, професійних фотографів та діячів , 
культури (за згодою).

3. Кількість членів журі не може бути менше 3 осіб.

4. До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, які є близькими 
родичами учасників Конкурсу.

5. Журі визначає переможців та призерів Конкурсу.

6. Результатом роботи журі є оформлення підсумкового протоколу.

VII. Визначення і нагородження переможців та призерів

1. Переможці Конкурсу визначаються журі за загальною кількістю набраних 
ними балів у кожній номінації та віковій категорії окремо.

2. Переможцями Конкурсу вважаються учасники, які набрали найбільшу 
кількість балів.

3. Призерами Конкурсу вважаються учасники, які за кількістю набраних балів 
посіли друге та третє місця.

4. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді І ступеня. 
Призери Конкурсу нагороджуються дипломами Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді II та III ступенів.

5. Педагогічні працівники, які підготували переможців Конкурсу, 
нагороджуються грамотами Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді.

§



6, Інформація про результати Конкурсу висвітлюються на офіційному 
вебсайті Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді.

VIII. Фінансування Конкурсу

1. Конкурс є некомерційним. Участь від Учасників не потребує жодних 
вступних внесків.

2. Організація та проведення Конкурсу здійснюється відповідно до 
кошторису Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді та/або інших джерел фінансування, не заборонених ' 
законодавством України.

5

Директор Чернігівського обласного 
центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Олександр МИСЮРА

в



Додаток

до Положення про обласний 
заочний конкурс робіт юних 
фотоаматорів «Чернігівщина -  
мій рідний край»

(пункт 4 розділу III)

ЗАЯВКА*
на участь в обласному заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів 

«Чернігівщина -  мій рідний край»

в і д ___________________________________________________________
повна назва закладу освіти

Власне ім’я та прізвище учасника_____________________________________

Вік учасника _________________________________________________

Назва номінації (без скорочень)_____ ______________ ______  -

Назва роботи __________________ _________ _____

Назва гуртка (студії)____________________________________________■ ■

ШБ керівника гуртка (студії) ____________ _____________

Контактний телефон_________________________________________________

Директор __________________ _______________ _
(підпис) (власне ім’я, прізвище)..

* Заявка заповнюється без скорочень прізвищ, імен учасників та керівника, який 
підготував учасників до Конкурсу.


