
                                                                
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

25022, м. Кропивницький, вул.Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80, 

Е-mail: osvita@krmr.ua 

 

 

НАКАЗ 

 

 

від «13» вересня 2017 року                                                              № 707/0 

 

Про проведення міського етапу 

Всеукраїнського заочного конкурсу  

робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

 

Відповідно до річного плану центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради на 

2017/2018 навчальний рік, з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, 

популяризації і пропаганди кращих робіт юних фотоаматорів  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити Умови проведення міського етапу Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» (далі Конкурс) серед 

учнівської молоді (додаток 1).  

2. Затвердити оргкомітет та журі Конкурсу (додатки 2, 3). 

3. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: 

3.1. Забезпечити участь у Конкурсі учнів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів міста відповідно до Умов проведення. 

3.2. До 21 вересня 2017 року направити заявки на участь в Конкурсі і 

конкурсні роботи до центру методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти Кіровоградської міської ради в електронному (metodcentr11@ 

krmr.gov.ua) та паперовому (вул. Дворцова, 41/26) вигляді. 

3.3. Директорам ЦМСПС, НВО СЗОШ I-III ст. №6, ЦДЮТ, НВО ЗОШ І-ІІ 

ст. № 19 забезпечити участь членів журі у проведені Конкурсу на 10.09.2017 

року о 13.00 в ЦМСПС каб. №137 (додаток 3). 

4. Центру методичної та соціально-психологічної служби управління 

освіти Кіровоградської міської ради (Пахолівецька М.В.): 



4.1. Надавати консультативно-методичну допомогу адміністраціям 

навчальних закладів щодо підготовки робіт та документації для участі у 

Конкурсі. 

4.2. Провести 22 вересня 2017 року на базі центру методичної та 

соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської 

ради міський етап Конкурсу (каб. 137). 
4.3. До 11 жовтня 2017 року підготувати проект наказу «Про підсумки 

проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!». 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник управління освіти                                                            Л. Костенко                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кондратенко Т.П., 0955981955                



Додаток 1 

до наказу управління освіти  

Кіровоградської міської ради 

від «13» вересня  № 707/0 
 

УМОВИ 
проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 
 

1. Загальні положення 
Міський етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» (далі Конкурс) проводиться серед учнівської 

молоді щороку центром методичної та соціально-психологічної служби 

управління освіти Кіровоградської міської ради. 

 
2. Мета та завдання конкурсу 

• пошук та розкриття нових юних талантів; 

• підвищення ролі фотоаматорства у морально-етичному 

вихованні підростаючого покоління; 

• подальший розвиток фотоаматорства серед учнівської молоді; 

• популяризація та пропаганда кращих робіт юних 

фотоаматорів. 

 

3. Учасники конкурсу 
У конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів. Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями: 

• молодша група – з 7 до 10 років включно; 

• середня група – з 11 до 14 років включно; 

• старша група – з 15 до 18 років включно. 

 
4. Номінації Конкурсу 

Конкурс відбувається за такими номінаціями:  

- портрет (репортажний та студійний);  

- пейзаж; 

- натюрморт; 

- жанрове фото;  

- позажанрове фото та експериментальне фото (застосування 

програми Adobe Photoshop).  

 
5. Прийом конкурсних робіт  

На Конкурс приймаються чорно-білі і кольорові фотографії розміром     

20 см х 30 см.  

Фотографії розміщені в паспорту (ватман) розміром 30 х 40 см. 

На зворотному боці слід вказати:  

- назву знімка (або циклу);  

- номінацію;  



- прізвище, ім’я та вік автора (повністю); 

- прізвище та ім’я керівника; 

- офіційну назву навчального закладу без абревіатури, клас, назву 

творчого колективу. 

Фотографії, представлені без вищезазначених даних, а також ті, які брали 

участь у Конкурсі у попередні роки, журі не розглядатиме.  

Журі залишає за собою право змінювати вказані номінації. Фотографії 

представлені без вищезазначених даних, журі не розглядатиме. Надіслані на 

конкурс фотографії авторам не повертаються. Оргкомітет має право 

використовувати надіслані на конкурс фотороботи для розміщення на сторінках 

періодичних видань, оформлення виставок тощо. 

  

 6. Документація 
1. Заявка на участь у Конкурсі в друкованому та електронному вигляді на 

диску CD або DVD, де необхідно вказати № роботи, номінацію, назву роботи, 

прізвище, ім’я автора, вікову категорію, дату народження, повну назву 

навчального закладу, прізвище, ім’я, по батькові керівника фотоколективу. 

Підписує заявку директор закладу. 

2. Фотороботи згідно із заявкою, надруковані та в електронному вигляді 

(300 dpi) на диску CD або DVD. 

 
7. Критерії оцінювання робіт 

Оцінювання фотографій на конкурсі проводиться членами журі за такими 

критеріями:  

- якість виконання – 5 балів; 

- оригінальність задуму – 5 балів; 

- ступінь емоційного впливу – 5 балів. 

До уваги не береться один найкращий та один найгірший з трьох 

результатів по кожному із критеріїв. Сума трьох результатів ділиться на 3, 

визначається середній бал. Результати сумуються і визначається загальна 

сума балів за кожну фотографію. За даною методикою оцінюється кожна 

фотографія учасників конкурсу. Фоторозповіді оцінюються як одна 

фотографія.  

Особиста першість визначається за найбільшою сумою балів, набраних 

учасниками у своїй віковій категорії. Колективна першість визначається за 

найбільшою сумою балів, набраних учасниками команд, за представлені на 

конкурс фотороботи. 

 
8. Керівництво Конкурсу 

Загальне керівництво Конкурсом здійснюється управлінням освіти 

Кіровоградської міської ради.  

Для підведення підсумків Конкурсу створюється журі, склад якого 

затверджується управлінням освіти і науки Кіровоградської міської ради.  

 

 

 



9. Нагородження переможців 
За результатами Конкурсу переможці нагороджуються грамотами 

управління освіти Кіровоградської міської ради у кількості, яка не перевищує 

50% числа учасників у співвідношенні 1:2:3 

 

 

Заявка 

на участь в міському етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 

 

№ 

з/п 

Номінація  Назва 

роботи 

Прізвище. 

ім’я автора 

Вікова 

категорія, 

дата 

народження 

 

Офіційна 

назва 

навчального 

закладу 

П.І.Б. 

керівника 

телефон  

(обов’язково) 

       

 

 

М.П. 

 

Директор навчального закладу                                           _______________ 
                                                                                                           Підпис 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу управління освіти  

Кіровоградської міської ради 

від «13» вересня  № 707/0 

 
 

Оргкомітет 
міського етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя Україно!» 
 

Голова оргкомітету:  
Білінська Н.В.  - методист центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області. 

 

Члени оргкомітету: 
Жосан М.О. -  методист центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу управління освіти  

Кіровоградської міської ради 

від «13»  вересня  № 707/0 

 

Журі 
міського етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя Україно!» 
 

Голова журі:  
Кондратенко Т.П. – методист центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області . 

 

Члени журі: 
Хлопотіна С.В., завідувач центру естетичного виховання «Натхнення» 

НВО СЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. 

Луньова О. В.  – завідувач позашкільним центром НВО ,, Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19” Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області. 

Сергєєва О.В. - методист КЗ ЦДЮТ, керівник гуртка образотворчого 

мистецтва «Кольорові долоньки». 

  


