
Додаток до листа 

ТОКЦНТТШУМ 

№ 80-01 від 29.09.2022р. 

Умови проведення 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт  

юних фотоаматорів "Моя Україно!" (заочний) 

1. Загальні положення 

1.1. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото аматорів "Моя 

Україно!" (заочний) (далі - конкурс) проводиться з метою:  

̵ стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, задоволення 

потреб дітей та юнацтва у творчій самореалізації, організації змістовного 

дозвілля дітей та юнацтва; 

̵ підвищення ролі фото аматорів у художньо-естетичному вихованні 

підростаючого покоління. 

1.2. Основними завданнями конкурсу є:  

̵ залучення дітей та юнацтва до фото аматорства; 

̵ надання допомоги дітям та юнацтву в оволодінні фото справою та 

ознайомлення з перспективами розвитку фотографії, як виду мистецтва; 

̵ популяризація та пропаганда кращих робіт юних фото аматорів. 

2. Організатори конкурсу Тернопільський обласний комунальний центр 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді. 

3. Учасники конкурсу 

3.1. До участі у конкурсі запрошуються вихованці (учні, студенти) гуртків фото 

мистецтва закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) та вищої освіти віком від 10 до 18 років: 

I вікова категорія 10 - 14 років; 

II  вікова категорія 15 - 18 років. 

3.2. Не допускаються до участі учні, вихованці гуртків, які працюють при 

професійних студіях. 

4. Порядок проведення фотоконкурсу 

4.1. Фотоконкурс проводиться і оцінюється за номінаціями: 

̵ портрет (репортажний та студійний); 

̵ пейзаж; 

̵ натюрморт; 

̵ побутові або жанрові фотографії; 

̵ фото з застосуванням програм для pедагування растрових зображень; 

̵ архітектура; 

̵ репортажне фото; 

̵ макрофотографія; 

̵ флора і фауна; 

̵ експериментальне фото; 

̵ національно-патріотичне фото; 

̵ безбар'єрність*. 

  



4.2. На конкурс приймаються фотографії в електронному та паперовому форматі 

(20х30 см) до 2-х робіт у кожній номінації, на зворотному боці фотографії необхідно 

вказати: назву роботи; номінацію; прізвище, ім'я (повністю) та вікову категорію автора; 

повну назву закладу (не абревіатура), район ОТГ, контактний телефон. 

4.3. Електронну заявку на кожну окрему фотороботу з посиланням на теку 

(створити теку на гугл диску та надати повний доступ) з цифровим варіантом фото та 

подати, повністю заповнивши й надіславши форму за посиланням: 

https://forms.gle/UzTaLDeLYcJo9Cv58 

 

4.4. Паперовий варіант фото та заявки (Додаток № 2) надіслати до 17 жовтня 2022 

р. на адресу: м. Тернопіль, вул. Січових стрільців, 13, Тернопільський обласний 

комунальний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.  

4.5. Конкурс фото робіт оцінюється за наступними критеріями: 

новизна та сучасність матеріалу; виконавча майстерність; 

технічна складність; ступінь емоційного впливу; 

художнє оформлення; загальне художнє враження. 

5. Умови проведення конкурсу 

5.1. Конкурсу передують районні, міські, ОТГ конкурси. 

5.2. На конкурс представляються роботи вихованців, які зайняли призові 

місця на своїх конкурсах. 

5.3. Роботи, які брали участь в попередніх конкурсах до участі у конкурсі не 

допускаються. 

5.4. Конкурс проводиться за відповідними або окремими номінаціями (кількість 

робіт у номінаціях обмежена). 

5.5. Роботи, які не відповідають вимогам та не мають супроводжуючих, вище 

перерахованих документів на конкурс не приймаються. 

6. Визначення і нагородження переможців 

6.1. Переможці конкурсу визначаються окремо в кожній віковій категорії та 

номінації.  

6.2. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів 

Тернопільського обласного комунального центру НТТШУМ. 

*(безбар’єрність — «... забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер 

життєдіяльності». «Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період  

до 2030 року». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р.) 

https://www.president.gov.ua/news/olena-zelenska-na-drugomu-zasidanni-radi-bezbaryernosti-pred-69461 

https://forms.gle/UzTaLDeLYcJo9Cv58


Додаток № 2 

 

 

Заявка 
на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних  

фотоаматорів "Моя Україно!"(заочний) 

 

Назва роботи  ____________________________________________________  

Номінація (без скорочень) __________________________________________  

П.І. учасника (автора)  _____________________________________________  

Вік учасника (автора) ______________________________________________ 

Вікова категорія __________________________________________________  

Назва гуртка, студії (клас, курс, 

факультет) _______________________________________________________  

Назва навчальної установи _________________________________________  

П.І.Б. ___________________________________________________________  

Керівника (ів) гуртка (студії) 

Адреса закладу ___________________________________________________  

Контактний телефон  _______________ Е-mаі1 ___________________ _____  

Директор          _________________________(____________________) 

 М.П. 

 


