
Положення про проведення обласного заочного 
конкурсу фоторобіт «Моя Україна» 
 
МІСЦЕ  ТА  ЧАС  ПРОВЕДЕННЯ 
 
Обласний заочний конкурс фоторобіт серед учнівської молоді “Моя Україно!” 
проводиться на базі Рівненського державного обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді згідно з наказом управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації. 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ: 
пошук та розкриття нових юних талантів; 
підвищення ролі фотоаматорства у морально-етичному вихованні підростаючого 
покоління; 
подальший розвиток фотоаматорства серед учнівської та студентської молоді; 
збільшення мережі гуртків юних фотоаматорів, сприяння збагаченню матеріально-
технічної бази та художньої майстерності гуртківців; 
популяризація та пропаганда кращих робіт юних фотоаматорів. 
КЕРІВНИЦТВО 
 
Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу доручається Рівненському 
державному обласному центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 
УЧАСНИКИ 
 
У конкурсі беруть участь творчі колективи юних фотоаматорів, учні загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів у трьох вікових категоріях: 
молодша – з 7 до 10 років включно; 
середня – з 11 до 14 років включно; 
старша – з 15 до 18 років включно. 
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 
 
Конкурс відбувається за такими номінаціями: портрет (репортажний або студійний); 
пейзаж; натюрморт; жанрове фото; позажанрове фото та експериментальне фото 
(застосування програм обробки зображень). 
 Кожен район (місто) надсилає по одній конкурсній фотороботі або фоторозповіді в кожну 
із вищезазначених номінацій у трьох вікових категоріях. 
 На конкурс приймаються чорно-білі і кольорові фотографії, оформлені у форматі 
розміром 20 х 30 см. На зворотному боці фотороботи слід приклеїти за допомогою 
прозорої клейкої стрічки ярлик розміром 5 х 6 см, де вказати: порядковий номер 
фотороботи згідно із заявкою; назву знімка (або циклу); номінацію; вікову категорію. 
 Фотографії, представлені без вищезазначених даних, журі не розглядатиме. Фотографії не 
можна наклеювати на картон та оформлювати в паспарту. Фотографії, які були 
представлені на конкурс у попередні роки, журі не розглядатиме. 
 Журі залишає за собою право змінювати вказані номінації. Фотографії надіслані на 
конкурс авторам не повертаються. Оргкомітет має право використовувати надіслані на 
конкурс фотороботи для розміщення на сторінках періодичних видань, оформлення 
виставок тощо. 
НЕОБХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 
1.    Заявка в друкованому та електронному вигляді на диску CD або DVD, де необхідно 
вказати № роботи, номінацію, назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора, вікову 
категорію, дату народження, повну назву навчального закладу, прізвище, ім’я, по батькові 
керівника фотоколективу. Підписує заявку начальник відділу (управління) освіти 
райдержадміністрації (виконкому ради міста обласного значення). 
 



2. Фотороботи згідно із заявкою, надруковані та в електронному вигляді (300 dpi) на диску 
CD або DVD, з відповідними номерами, визначеними для кожного району (міста): 
Березнівський (№ 1 – 20) 
Володимирецький (№ 21 – 40) 
Гощанський (№ 41 – 60) 
Демидівський (№ 61 – 80) 
Дубровицький (№ 81 – 100) 
Дубенський (№ 101 – 120) 
Зарічненський (№ 121 – 140) 
Здолбунівський (№ 141 – 160) 
Корецький (№ 161 – 180) 
Костопільський (№ 181 – 200) 
Костопільський центр технічної творчості та комп’ютерних технологій (№ 201 – 220) 
Млинівський (№ 221 – 240) 
Радивилівський (№ 241 – 260) 
Рівненський (№ 261 – 280) 
Рокитнівський (№ 281 – 300) 
Острозький (№ 301 – 320) 
Сарненський (№ 321 – 340) 
м. Дубно (№ 341 – 360) 
м. Кузнецовськ (№ 361 – 380) 
м. Рівне (№ 381 – 400) 
Рівненський державний обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (№ 
401 – 420) 
 
Всі фотороботи від району (міста) та необхідна документація подаються в окремій папці. 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ 
 
Оцінювання фотографій на конкурсі проводиться незалежно п’ятьма членами журі за 
такими критеріями: творчий задум,  ступінь емоційного впливу – до 5 балів; якість та 
техніка виконання (кадрування, освітлення, світлове і кольорове вирішення) – до 5 балів; 
оригінальність задуму, нестандартне вирішення теми – до 5 балів. 
 До уваги не береться один найкращий та один найгірший з п’яти 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. Фотороботи-переможці обласного заочного конкурсу отримують додатково 
10 балів і надсилаються для участі у заочному Всеукраїнському конкурсі робіт юних 
фотоаматорів “Моя Україно!”. 
 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. 
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Витрати на організацію та проведення конкурсу відносяться за рахунок коштів 
Рівненського державного обласного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді. 
 Витрати на доставку фоторобіт на конкурс відносяться за рахунок організацій, що 
відряджають. 
НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
Переможці колективної першості нагороджуються грамотами управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації. 
 Переможці особистої першості нагороджуються грамотами Рівненського державного 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 


