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«29» липня 2021 р. № 01-20/333
Начальникам місцевих органів
у сфері управління освітою
Директорам закладів освіти
обласного підпорядкування
Про проведення обласного фестивалю
фото-, відеорепортажів «ТИ У МЕНЕ ЄДИНА!»
до 30 річчя Незалежності України
Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості» (далі – Палацу) повідомляє, що відповідно до
плану роботи Палацу на 2021 рік, з нагоди 30-річчя Незалежності України з
метою формування у дітей та молоді високої патріотичної свідомості,
почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу,
формування ціннісного ставлення особистості до українського народу,
Батьківщини, держави, нації, з 18 по 28 серпня 2021 року відбудеться
обласний фестиваль фото-, відеорепортажів «ТИ У МЕНЕ ЄДИНА!» (далі –
Фестиваль). Фестиваль проходить в очно-заочній формі: очно - фотовиставка
в Палаці та заочно - на офіційному сайті Палацу в розділі «онлайн-виставка»:
https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/ та на сторінці у Facebook:
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
До участі у Фестивалі запрошуються вихованці, учні, слухачі закладів
освіти Харківської області.
Для участі в Фестивалі необхідно до 16 серпня 2021 року заповнити
електронну заявку з посиланнями на
конкурсні репортажні фото:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdtXy8CN2QKex9A30rm1RJXGDn
JspzoVUhhIud7yv9K0gUpQ/viewform?usp=sf_link
,
відеороботи: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzkgk3-VtSJRGlxU6RgiTzVA5wiM9AeMKD79G97ecpQQSHw/viewform?usp=sf_link
та надіслати в друкованому вигляді заявку та репортажні фото з
вищезазначеної теми (з обов’язковою кур’єрською доставкою) на адресу:
61022, м. Харків, вул. Сумська, буд. 37, каб. 10, КЗ «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» (з поміткою «ТИ У МЕНЕ ЄДИНА!»)
або Новою поштою: м. Харків, відділення № 42.

Додаткова інформація за тел.: (050) 914-79-40 – Тетяна Курукіна,
заступник директора з виховної роботи.
Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення Фестивалю
додаються.
Додаток: на 3 арк. в 1 прим.
Директор

оригінал підписано

Тетяна Курукіна, 0509147940

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА

Додаток
до листа КЗ «ХОПДЮТ»
від 29.07.2021 № 333
Інформаційно-методичні рекомендації
щодо проведення обласного фестивалю фото-, відеорепортажів
«ТИ У МЕНЕ ЄДИНА!», присвяченого 30 річчю Незалежності України
1. Загальні положення
1.1.Обласний фестиваль «ТИ У МЕНЕ ЄДИНА!» (далі – Фестиваль),
присвячений 30 річчю Незалежності України, відбудеться в очно-заочній
формі: очно - фотовиставка в Палаці та заочно - на офіційному сайті Палацу
в розділі «онлайн-виставка»: https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/ та на
сторінці
у
Facebook:
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
з 18 по 28 серпня 2021 року.
1.2. Мета Фестивалю - формування у дітей та молоді високої патріотичної
свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо
свого народу, формування ціннісного ставлення особистості до українського
народу, Батьківщини, держави, нації.
1.3. Тема Фестивалю - «ТИ У МЕНЕ ЄДИНА!» відображає прояви
становлення самодостатнього громадянина-патріота України у вашій
громаді, цікаві заходи, успіхі, досягнення.
2. Учасники Фестивалю
2.2. До участі у Фестивалі запрошуються вихованці, учні, слухачі закладів
освіти Харківської області.
3. Умови та порядок проведення
3.1. Фестиваль проводиться за номінаціями:
• фоторепортаж
• відеорепортаж
3.2. Для участі у Фестивалі необхідно до 16 серпня 2021 року заповнити
електронну заявку з посиланнями на
конкурсні репортажні фото:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdtXy8CN2QKex9A30rm1RJXGDn
JspzoVUhhIud7yv9K0gUpQ/viewform?usp=sf_link
,
відеороботи: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzkgk3-VtSJRGlxU6RgiTzVA5wiM9AeMKD79G97ecpQQSHw/viewform?usp=sf_link
та надіслати у друкованому вигляді заявку (форма додається) та репортажні
фото з вищезазначеної тематики (з обов’язковою кур’єрською доставкою) на
адресу: 61022, м. Харків, вул. Сумська, буд. 37, каб. 10, КЗ «Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (з поміткою «ТИ У МЕНЕ
ЄДИНА!») або Новою поштою: м. Харків, відділення № 42.
4. Технічні умови щодо представлених робіт
4.1.Творчі роботи можуть бути виконані за допомогою фото- або відокамери,
а також планшета, мобільного телефону, дрона та інших технічних засобів.
4.2. Роботи повинні бути представлені в максимальній якості незалежно від
того, як проводилася зйомка.

4.3. В номінації «Фоторепортаж» учасник може надати не більше 5
фотографій в одному репортажі.
4.3.1.Фотортепортаж - це розповідь про якусь цікаву подію (або людину) в
фотографіях. Головна особливість фоторепортажу - його документальність.
Це момент реального життя у вирії подій.
4.3.2.Обов’язково до фоторепортажу додається невеличкий текст - розповідь
про те, що відображено на фото. Дата події. Ім’я та прізвище автора!
Наприклад: Дерев’яна альтанка з опорами у формі олівців у селі Іванівка
Чугуївського району. 7 липня 2021 року. Автор: Микола Буйняков.
4.3.3.Фотографічні роботи надаються без додаткових написів, рамок, підписів
та інших елементів, доданих поверх фото.
4.3.4. Розмір друкованої фотографії – формат А4.
4.3.5. Цифрові файли фоторобіт повинні бути у форматі JPEG. Фотографії
потрібно завантажити на власний GoogleДиск та надати посилання в
електроннійзаявці:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdtXy8CN2QKex9A30rm1RJXGDn
JspzoVUhhIud7yv9K0gUpQ/viewform?usp=sf_link
ОБОВ’ЯЗКОВО
переконатися, що посилання є доступним під час роботи Фестивалю.
4.4. В номінації «Відеорепортаж» беруть участь роботи за жанрами:
відеорепортаж, відеосюжет, інтерв’ю, відеозамальовка.
4.4.1. Тривалість відео до 5 хв. Формат відеороботи –.mp4
4.4.2. Відеоматеріали, що не відповідають тематиці, мають недоліки в
зображенні або в звуковому оформленні до участі у Фестивалі не
допускаються!
4.4.3. Роботи, представлені для участі в номінації «Відеорепортаж», повинні
бути україномовними!
4.4.4. Відеороботу необхідно розмістити на You Tube, вказати посилання у
заявці
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzkgk3-VtSJRGlxU6RgiTzVA5wiM9AeMKD79G97ecpQQSHw/viewform?usp=sf_link
ОБОВ’ЯЗКОВО переконатися, що посилання є доступним під час роботи
Фестивалю.
4.5. Фото та відеороботи можуть бути виконані персонально або
колективами.
4.6. Роботи, надані на Фестиваль, повинні відповідати принципам та
правилам академічної доброчесності відповідно до ст. 42 Закону України
«Про освіту» та не містити плагіату, самоплагіату в будь-якій формі, в тому
числі, недоброчесного запозичення ідей, сюжетів з мережі Інтернет. Роботи,
що не відповідають принципам академічної доброчесності, на Фестиваль не
приймаються.
5. Критерії оцінювання
5.1. Номінація «Фоторепортаж»: повнота і виразність розкриття основної
теми Фестивалю; композиційний аналіз фоторобіт (центри уваги, групування
об’єктів у кадрі, динаміка, перспектива, багатоплановість тощо); технічний
аналіз
(різкість,
експозиція,
контрасність,
«провалювання»,

«пересвітлювання», світлотінь, баланс кольорів, насиченість, деталізація
тощо); емоційний аналіз (емоційний настрій фотороботи, здатність впливати
на сприйняття глядачів тощо).
5.2. Номінація «Відеорепортаж»: повнота і виразність розкриття основної
теми Фестивалю, актуальність і соціальна значимість представленої роботи;
оригінальність авторської ідеї; монтаж і режисура матеріалу; операторське
мистецтво; звукорежисура; оформлення роботи (титри, графіка); емоційний
вплив на глядача.
6. Визначення та нагородження переможців
6.1. Переможці Фестивалю визначаються, окремо, в кожній номінації (І, ІІ, ІІІ
місця).
6.2. Переможці Фестивалю нагороджуються дипломами та подяками
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості».
Форма заявки
ЗАЯВКА
на участь у обласному фестивалі «ТИ У МЕНЕ ЄДИНА!»
______________________________________________________________
(повна назва закладу освіти)
№ Назва
роботи П.І.
Вік
Назва Район
Повна назва П.І.Б.
(текст-розповідь автора
автора гуртк місто/селищ закладу
керівни
з/ про
те,
що
а
освіти
ка
е/село
п відображено на
фото)
1
2
3
4

Телефон для довідок: (050) 914-79-40, (057) 700-38-42 – Тетяна Курукіна,
заступник директора з виховної роботи Комунального закладу «Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

