
 

 

К О М У Н А Л Ь Н И Й  З А К Л А Д  

« Х А Р К І В С Ь К И Й  О Б Л А С Н И Й  П А Л А Ц  

Д И Т Я Ч О Ї  Т А  Ю Н А Ц Ь К О Ї  Т В О Р Ч О С Т І »   

 

61022, м. Харків, вул. Сумська, 37 Тел. (057) 700-38-47 

е-mail: first_palace@ukr.net www. firstpalace.kh.ua  
 

 

21.09.2020  № 278 
                                                                         Начальникам місцевих органів 

                                                                               управління у сфері освіти 

                                                                               Директорам закладів обласного  

                                                                               підпорядкування  

Про проведення обласного (заочного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу робіт 

юних фото аматорів «Моя Україно!» 

 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» повідомляє, що відповідно до постанов Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу 

COVID-19», від  22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», листа 

Українського державного центру позашкільної освіти від 07.09.2020 р. № 09-03 «Про 

проведення фінального етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото аматорів «Моя 

Україно!», плану роботи  Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2020 рік обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото 

аматорів «Моя Україно!» (умови додаються) відбудеться з 05 по 09 жовтня 2020 року у 

заочній формі на офіційній сторінці Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» у Facebook за електронною адресою: 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua.  

До участі у конкурсі запрошуються учні (вихованці) гуртків фото мистецтва 

закладів загальної середньої, позашкільної освіти віком від 10 до 18 років. 

Для участі у конкурсі згідно з умовами  проведення заходу просимо до  

01 жовтня 2020 року надіслати паперовий варіант фото та заявки з позначкою «Конкурс 

«Моя Україно!» на адресу: 61022, м. Харків, вул. Сумська, 37, каб. 12, КЗ «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» та електронну заявку на кожну 

фотороботу за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1jB533hvkNuRU7wwOzb3yBp-

oh4cNyB6XPT8RwyRaAqw/edit  
Додаткова інформація за тел.: (096)718-88-41 (контактна особа – завідувач науково-

технічного відділу – Лихошерст Євгеній Павлович). 

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.  

Директор                                                                         Тетяна  ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

Євгеній Лихошерст, (096)718-88-41 

 

mailto:first_palace@ukr.net
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
https://docs.google.com/forms/d/1jB533hvkNuRU7wwOzb3yBp-oh4cNyB6XPT8RwyRaAqw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jB533hvkNuRU7wwOzb3yBp-oh4cNyB6XPT8RwyRaAqw/edit


 

 
 Додаток 1 

до листа КЗ «ХОПДЮТ»     

від 21.09.2020 № 278 
 

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення обласного (заочного)  етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото аматорів 

«Моя Україно!»  

 

1. Загальні положення 

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

Україно!» (заочний) (далі – Конкурс) проводиться відповідно до плану роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2020/2021 навчальний рік з 05 жовтня до 09 жовтня 2020 року в 

дистанційній формі 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. Учасники Конкурсу 

2.1. До участі у Конкурсі запрошуються учні (вихованці) гуртків фото 

мистецтва закладів загальної середньої, позашкільної освіти віком від 10 до 18 

років: 

І –а вікова категорія 10 – 14 років; 

ІІ –а вікова категорія 15 – 18 років. 

2.2. Не допускаються до участі учні, вихованці студій, гуртків, які працюють 

при професійних студіях. 

 

3. Порядок проведення Конкурсу  

3.1. Конкурс проводиться і оцінюється за номінаціями: 

портрет (репортажний та студійний); 

пейзаж; 

натюрморт;  

побутові або жанрові фотографії; 

фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop;  

архітектура; 



 

 

репортажне фото; 

мікрофотографія; 

флора і фауна; 

експериментальне фото. 

        3.2. Етапи Конкурсу: 

              перший – районний, міський; 

              другий – обласний; 

              третій – всеукраїнський 

       3.3. Для організації та проведення всіх етапів Конкурсу на місцях створюються 

оргкомітети та журі, склад яких затверджується відповідними органами управління 

освітою. Оргкомітети вирішують всі питання, пов’язані з підготовкою та 

проведенням Конкурсу, забезпечують організаційно-методичну допомогу 

колективам та окремим учасникам, створюють журі зі спеціалістів. Журі підводить 

підсумки, визначає кращі фотороботи для участі в наступних етапах Конкурсу. 

       3.4. До участі в наступному етапі Конкурсу допускаються переможці 

попереднього етапу, про що свідчить протокол засідання журі. 

      3.5. Оргкомітети подають до Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» такі матеріали: 

       - 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; 

офіційну назву закладу, область, контактний телефон. 

- 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://docs.google.com/forms/d/1jB533hvkNuRU7wwOzb3yBp-

oh4cNyB6XPT8RwyRaAqw/edit  

- протокол засідання журі з підведення підсумків Конкурсу. 

Паперовий варіант фото, протокол та заявки (додаток № 2) з позначкою на 

конверті «Конкурс «Моя Україно!» надіслати до 01 жовтня 2020 року на адресу:  

61022, м. Харків, вул. Сумська, 37, каб. 12, КЗ «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості».  

    3.6. Фотографії представлені без вищезазначених даних, журі не 

розглядатимете! Надіслані на фінальний етап фотографії авторам не повертаються. 

Оргкомітет має право використовувати надіслані на Конкурс фотороботи для 

розміщення на сторінках в інтернет мережі, періодичних видань, оформлення виставок 

тощо.     

  3.7. Конкурс фото робіт оцінюється за наступними критеріями: 

новизна та сучасність матеріалу; 

технічна складність; 

художнє оформлення; 

виконавча майстерність;  

https://docs.google.com/forms/d/1jB533hvkNuRU7wwOzb3yBp-oh4cNyB6XPT8RwyRaAqw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jB533hvkNuRU7wwOzb3yBp-oh4cNyB6XPT8RwyRaAqw/edit


 

 

ступінь емоційного впливу; 

загальне художнє враження. 

 

4. Визначення і нагородження переможців 

 4.1.  Переможці Конкурсу визначаються, окремо, в кожній віковій категорії та 

номінації. Журі визначає володаря Гран-прі (за наявності відповідного рівня).  

4.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Додаток 2 

до листа КЗ «ХОПДЮТ»     

від 21.09.2020 № 278 
 

 
 

Заявка  

на участь у обласному (заочному) етапі Всеукраїнського 

 конкурсу робіт юних фото аматорів 

«Моя Україно!»  

 
Назва роботи ____________________________________________       

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________   

Номінація (без скорочень)__________________________________________     

П.І.Б. учасника (автора) ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Вік учасника (автора) 

_________________________________________________________________ 

Назва гуртка, студії_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Назва навчальної установи___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

П.І.Б.____________________________________________________________ 

Керівника (ів) гуртка (студії) 

Адреса закладу____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактний телефон  _____________Факс __________ E-mail _______ 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

М.П.   Директор 
 

 


