
 

Додаток  

до листа КЗПО  

«Обласний Центр ДЮТ»  

Житомирської обласної 

ради 

від 19.01.2021 № 6-19 

 
Інформаційно-методичні матеріали  

31 обласної виставки-конкурсу юних фотоаматорів  
«Моя Україно!»  

 

Обласна виставка-конкурс юних фотоаматорів «Моя Україно!» (далі – 

Конкурс) проводиться відповідно до «Положення про проведення обласних 

виставок-конкурсів учнівської молоді з науково-технічного та художньо-

естетичного напрямів позашкільної освіти в Житомирській області» 

затвердженого наказом управління освіти і науки Житомирської обласної 

державної адміністрації 16.12.2013 № 383, зареєстрованого в Головному 

управлінні юстиції у Житомирській області 30 грудня 2013 року за 

№21/1242 (зі змінами) та Умов проведення Всеукраїнського конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Моя Україно!» з метою виявлення і підтримки 

обдарованої молоді, підвищення ролі фотоаматорства у морально-етичному 

вихованні підростаючого покоління, розвитку художньої майстерності та 

фотоаматорства серед учнівської молоді, збільшення мережі гуртків юних 

фотоаматорів, популяризації кращих фоторобіт та формування делегацій 

для участі у Всеукраїнських заходах. 

До участі в Конкурсі запрошуються творчі колективи юних 

фотоаматорів, учні (вихованці) закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти віком від 6 до 18 років і які є переможцями районних, міських та ОТГ 

області заходів даного напряму. 

В умовах адаптивного карантину Конкурс буде проведено заочно у 

формі перегляду та оцінювання конкурсних фоторобіт. 

 

Номінації Конкурсу: 

1. Портрет (репортажний та студійний).  

2. Пейзаж. 

3. Натюрморт. 

4. Побутові або жанрові фотографії. 

5. Фото з застосуванням програми Adobe Photoshop. 

6. Архітектура. 

7. Репортажне фото. 

8. Мікрофотографія та макрофотографія. 

9. Флора і фауна. 

10. Експериментальне фото. 
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Умови участі у Конкурсі: 

Кількісний склад делегації від району, міста, ОТГ не повинен 

перевищувати кількості номінацій. Кожен учасник має право представляти 

на конкурсі лише одну фотороботу.  

Для участі в Конкурсі необхідно подати: 

копію наказу органу управління освітою про підсумки проведення 

Конкурсу в районі, місті, ОТГ або аналітичний звіт; 

заявку на участь у Конкурсі у друкованому вигляді; 

конкурсні роботи надруковані та в електронному вигляді на диску CD 

або DVD.  

На участь у Конкурсі подаються творчі індивідуальні чорно-білі і 

кольорові фотографії формату А4, розміром 20х30 см., які в художній формі 

відтворюють задум автора. 

Конкурсні роботи мають відповідати тематиці та номінаціям Конкурсу, 

бути оригінальними, відповідати вимогам заходу. 

На зворотному боці фотографії слід вказати: 

назву знімка; 

номінацію; 

прізвище та ім’я автора (повністю); 

дату народження автора; 

прізвище та ім’я керівника; 

офіційну назву освітнього закладу без абревіатури, клас, назву 

творчого колективу, місто, район, ОТГ. 

Фотографії, представлені без вищезазначених даних, журі не 

розглядатиме. 

 

Критерії оцінювання робіт 

Програмою Конкурсу передбачається заочне оцінювання робіт 

(максимально – 40 балів). Оцінка конкурсних робіт проводиться членами 

журі окремо в кожній номінації. 

Роботи оцінюються за такими критеріями: 

1. Композиційне рішення (правильно заповнений кадр) (15 балів). 

2. Ідея роботи (задум автора, якщо такий є, авторська позиція, вплив за 

рівнями сприйняття: емоційно, образно, раціонально) (10 балів). 

3. Технічна майстерність (різкість зображення, правильність експозиції, 

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

4. Використання технічних прийомів (довгі і короткі витримки, зйомку з 

проводкою, зуммування на довгих витримках, синхронізації за другою 

шторкою, світла і темна тональності) (5 балів). 
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Заявка 

на участь в 31 обласній виставці-конкурсі юних фотоаматорів 

 «Моя Україно!» 

 

_____________________________________________________  

(район, місто, ОТГ) 
 

№

  

Номінація Назва 

роботи 

Прізвище, ім’я 

автора 

Вік та дата 

народження 

Назва освітнього закладу, 

клас 

      

      

      

      

      

 

 

Контактна особа _____________________________________________________ 

Номер телефону_____________________________________________________ 

 

 

 

Керівник органу  

управління освітою  

   

 підпис  Прізвище та ініціали 
М.П. 

 
 


