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Відповідно до Положення про управління освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови Волинської обласної державної адміністрації від 14 лютого 2018 року 

№ 101,з метою створення сприятливих умов для інтелектуального, духовною 

та творчого розвитку учнівської молоді, популяризації та подальшого розвитку 

фотомистецтва, стимулювання росту творчої майстерності учнівської молоді, 

задоволення їх потреб у творчій самореалізації, виявлення талановитих дітей, 

здатних генерувати нові ідеї

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про обласний заочний конкурс робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!», що додасться.



2. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління освіти і науки 

Волинської обласної державної адміністрації від 07 квітня 2015 року 

№ 169 «Про затвердження Положення про проведення обласного заочного 

конкурсу юних фотоаматорів «Моя Україно!», зареєстрований в Головному 

управлінні юстиції у Волинській області 14 квітня 2015 року за № 9/1419.

3. Головному спеціалісту відділу дошкільної, загальної середньої та 

вищої освіти управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 

державної адміністрації Малащук О.Г. забезпечити подання цього наказу на 

державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у 

Волинській області.

4. Дату, місце проведення, склад організаційного комітету, кошторис 

витрат конкурсу щорічно визначати окремим наказом управління освіти, науки 

та молоді Волинської обласної державної адміністрації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника управління Соломіну Т І.

Начальник управління Л. ПЛАХ О  Н ІЛ

Стельмащук 712 624
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ПОЛОЖЕННЯ

про обласний заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»

І. Загальні положення

Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного 

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» (далі -  Конкурс).

II. Мета і завдання Конкурсу

І. Конкурс проводиться з метою створення сприятливих умов для 

інтелектуального, духовного та творчого розвитку учнівської молоді, 

популяризації та подальшого розвитку фотомистецтва, стимулювання росту 

творчої майстерності учнівської молоді, задоволення їх потреб у творчій 

самореалізації, виявлення талановитих дітей, здатних генерувати нові ідеї.
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2. Основними завданнями Конкурсу є:

пошук, підтримка, розвиток юних талантів і обдарувань для формування 

творчої еліти у різних сферах знань і суспільного життя;

підвищення рівня технічної та практичної майстерності учасників 

Конкурсу;

визначення найкращих фотоаматорів Волині для подальшої участі у 

масових заходах різних рівнів;

збільшення мережі фотогуртків в закладах освіти;

популяризація кращих робіт юних фотоаматорів;

формування високої патріотичної свідомості, професійної орієнтації, 

художнього смаку;

організація змістовного дозвілля учасників, формування у них навиків 

здорового способу життя.

III. Умови проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у три етапи:

I- й етап -  на базі закладів системи освіти, за результатами якого з 

переможців у кожній номінації формується перелік авторів та фоторобіг для 

участі в наступному етапі;

II- й етап -  районний, міський та в межах об'єднаних територіальних 

громад, за результатами якого з переможців у кожній номінації формується 

перелік авторів та фоторобіт для участі в наступному етапі;

II 1-й етап -  обласний.

2. Персональний склад організаційних комітетів (далі - оргкомітети) 

І етапу затверджують керівники закладів системи освіти незалежно від їх 

підпорядкування, типів і форм власності.

3. Персональний склад оргкомітетів II етапу затверджують районні 

(міські) органи управління освітою, органи управління освітою об’єднаних

територіальних громад.
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4. Персональний склад оргкомітету III етапу затверджує управління 

освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.

5. Персональний склад журі затверджують оргкомітети відповідних етапів 

проведення Конкурсів.

IV. Учасники Конкурсу

1. Оргкомітети І-ІІІ етапів забезпечують підготовку технічної і 

технологічної документації, створюють безпечні умови для проведення 

Конкурсу.

2. Оргкомітети 1-І 11 етапів можуть залучати до організації та проведення 

Конкурсу заклади загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та 

вищої освіти, використовувати їх матеріально-технічну базу, технічну та 

технологічну документацію цих закладів (за згодою).

3. Учасниками І-ІІІ етапів Конкурсу є учні (вихованці) закладів системи 

освіти незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності.

4. Виставка-конкурс проводиться у трьох вікових категоріях:

молодша- 06-10 років:

середня -  11-14 років;

старша -  15-18 років.

5. Для участі у Конкурсі подаються оригінали заявок та інші документи у 

день прийому фотоматеріалів.

V. Вимоги проведення Конкурсу

1. Місце, дата проведення І-ІІІ етапів Конкурсу визначаються наказами та 

оприлюднюються оргкомітетами відповідних етапів не пізніше ніж за один 

місяць до початку проведення цих етапів.
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2. Конкурс проводиться у номінаціях: 

портрет (репортажний та студійний); 

пейзаж;

натюрморт;

побутові або жанрові фотографії;

фото із використанням програми АсІоЬе РЬоІОБІїор;

архітектура;

репортажне фото;

мікрофотографія:

макрофотографія;

флора та фауна;

позажанрове фото.

3. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді має право 

використовувати фотоматеріали в інших масових заходах (за згодою учасника 

конкурсу).
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VI. Документація Конкурсу

1. Для участі у Конкурсі до журі подаються такі документи:

заявка на участь в заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» в друкованому та електронному вигляді на диску СЮ або ОУС) 

(додаток 1);

фотороботи в електронному вигляді на диску СО або ОУО та надруковані 

не менше формату А4, розміром 20x30см.

етикетка на фотороботу (на зворотній бік фотографії) (додаток 2).

2. Документація подається без скорочень та абревіатур.

3. Обробку персональних даних проводити згідно Закону України «Про

захист персональних даних».
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VII. Оцінювання фоторобіт Конкурсу

Роботи оцінюються в кожній номінації згідно з критеріями оцінювання 

фоторобіт (за 35-бальною шкалою):

композиційне рішення (правильно заповнений кадр) -  10 балів; 

ідея роботи (задум автора, авторська позиція, вплив за рівнями 

сприйняття: емоційно образно раціонально) -  10 балів;

технічна майстерність (різкість зображення, правильність експозиції, 

робота зі світлом, колірний баланс) -  10 балів;

використання технічних прийомів (довгі і короткі витримки, зйомка з 

проводкою, зуммування на довгих витримках, синхронізації за другою 

шторкою, світла і темна тональності) -  5 балів.

VIII. Журі Конкурсу

1. Журі формується з метою забезпечення об'єктивності оцінювання 

фоторобіт учасників Конкурсу з числа педагогічних і науково-педагогічних 

працівників закладів освіти.

2. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі.

3. Допуск до участі у Конкурсі надає журі відповідного етапу після 

перевірки наявності та правильності оформлення необхідних документів.

IX. Визначення та нагородження переможців

Учасники Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів, 

нагороджуються дипломами відповідних ступенів, за можливості призами, 

іншими додатковими нагородами.
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X. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування Конкурсу

1. Проведення Конкурсу (у тому числі залучення кваліфікованих 

працівників закладів освіти для роботи в журі, придбання нагородних 

матеріалів та здійснення інших витрат) здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених у відповідних бюджетах на відповідний рік та інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством.

2. Витрати на доставку фоторобіт здійснюються за рахунок відряджаючих 

організацій.

Заступник начальника Г.СОЛОМІНА
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Додаток 1

до Положення про обласний 

заочний конкурс робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 

пункт 1 розділ VI

Заявка

на участь в заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»

від_______________________________________________________
(назва закладу системи освіти, району, міста, об'єднаної територіальної громади)
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Начальник

м.п
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Заступник начальника Т. СОЛОМІНА



' Додаток 2

до І Іоложення про обласний 

заочний конкурс робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 

пункт 1 розділ VI

Етикетка на фотороботу 

(на зворотній бік фотографії) (5 х 10 см)

Назва роботи
Автор,
вікова категорія

Номінація

Заклад освіти, 
гурток

Керівник

Заступник начальника Т.СОЛ ОМІНА


