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   04 лютого 2021 р. № 01-20/73 
                                                                               Начальникам місцевих органів 

                                                                               управління у сфері освіти 

                                                                               Директорам закладів обласного  

                                                                               підпорядкування  

Про проведення обласної фотовиставки  

«Територія пригод-2021», присвяченої  

30-річчю  незалежності України  

 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» повідомляє, що відповідно до плану роботи  Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, ураховуючи  

Постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою утвердження в свідомості і почуттях 

особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного 

минулого України, формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій, популяризації туристсько-краєзнавчої, екскурсійної діяльності серед дітей та 

учнівської молоді закладів освіти  з 2 по 31 березня 2021 року у дистанційній формі (на 

офіційному сайті Палацу https://firstpalace.kh.ua/  та офіційній сторінці у Facebook за 

електронною адресою: https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua.) відбудеться обласна 

фотовиставка «Територія пригод-2021», присвячена 30-річчю незалежності України (умови 

додаються).  

До участі у конкурсі запрошуються учні (вихованці) закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти Харківської області. 

          Для участі у фотовиставці, згідно з умовами  проведення заходу,   до 25 лютого 2021 

року необхідно заповнити електронну заявку  за   посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1mzE19lxYCOqWJe_w3SMnnXavtDDqGms0Hmd9hWhyt9k/e

dit та завантажити фото за посиланням:    

https://drive.google.com/drive/folders/1DBurx2NhNWMMhKXwl146pRUWdJTGlaYu?usp=sha

ring     
Додаткова інформація за тел.: (057)700-37-00 (контактна особа – Чередніченко Олег 

Миколайович);  (050) 24-52-784 (контактна особа – Деркачова Марина Геннадіївна). 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.  

Директор     оригінал підписано                                                   Тетяна  ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

Чередніченко,  (057) 700-37-00 
  

mailto:first_palace@ukr.net
https://firstpalace.kh.ua/
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


 

 

Додаток 1 

до листа КЗ «ХОПДЮТ»     

від 04.02.2021 № 01-20/73 
 

                                            Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення фотовиставки «Територія пригод-2021» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Обласна фотовиставка «Територія пригод-2021» (далі – Виставка) 

проводиться відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік з 02 по 31 березня 2021 

року в дистанційній формі. 

 Мета Виставки: 

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

  переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;  

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

- популяризації туристсько-краєзнавчої, екскурсійної діяльності серед дітей та 

             учнівської молоді закладів освіти;  

- відзначення 30-річчя незалежності України. 

                                                    2. Учасники Конкурсу 

2.1. До участі у Виставці запрошуються учні (вихованці) закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Харківської області. 

3. Порядок проведення Конкурсу  

3.1. Виставка проводиться і оцінюється за номінаціями: 

- «Походи та змагання»; 

- «Туризм в обличчях (портрет)»; 

- «Мандрівки Батьківщиною»; 

- «Краєвиди моєї Харківщини». 

       3.2. До відділу туризму, краєзнавства та спорту Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» необхідно до             

25 лютого 2021 року (включно) надати: 

- електронну заявку на кожну окрему фотороботу, повністю заповнивши й 

надіславши форму за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1mzE19lxYCOqWJe_w3SMnnXavtDDqGms0Hmd9hWhyt

9k/edit 

 - фотографії в електронному вигляді (не більше 1 фотороботи в кожній номінації 

від одного учасника) завантажити на Google диск за посиланням 

https://drive.google.com/drive/folders/1DBurx2NhNWMMhKXwl146pRUWdJTGlaYu?u

sp=sharing  

Технічні вимоги до файлів: формат – .jpg, .jpеg;  

ім’я файлу (конкурсна фотографія) має містити: ім’я та призвіще автора, назву 

номінації, назву роботи, повну назву закладу освіти учасника, назву району, селища, 

міста. 

https://docs.google.com/forms/d/1mzE19lxYCOqWJe_w3SMnnXavtDDqGms0Hmd9hWhyt9k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1mzE19lxYCOqWJe_w3SMnnXavtDDqGms0Hmd9hWhyt9k/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1DBurx2NhNWMMhKXwl146pRUWdJTGlaYu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DBurx2NhNWMMhKXwl146pRUWdJTGlaYu?usp=sharing


 

 

Наприклад, 

Іванов_Олексій_Мандрівки_Батьківщиною_Ненька_Україна_КЗ_Харківська_

обласна_станція_юних_туристів_Харків.  

  3.3. Фотографії представлені без вищезазначених даних, журі не розглядатиме! 

Оргкомітет має право використовувати надіслані на Виставку фотороботи для 

розміщення на сторінках в інтернет мережі, періодичних видань, оформлення 

виставок. 

  3.4. Фотороботи оцінюється за наступними критеріями: 

новизна та сучасність матеріалу; 

технічна складність; 

художнє оформлення; 

ступінь емоційного впливу; 

загальне художнє враження. 

 

4. Визначення і нагородження переможців 

 4.1.  Переможці Виставки визначаються, окремо, в кожній номінації (Ⅰ, ⅠⅠ, Ⅲ 

місця). 

4.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


