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«01»  лютого  2022 р.   №48/01-20 

                                                                               Начальникам місцевих органів 

                                                                               управління у сфері освіти 

 

                                                                               Директорам закладів обласного  

                                                                               підпорядкування  

 

Про проведення обласної фотовиставки  

«Територія пригод – 2022»  

 

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 2022 рік,    

з обов’язковим виконанням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від           

20 жовтня 2021р. № 1096  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 2020 р. № 1236», з метою утвердження в свідомості та 

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 1 по 31 березня        

2022 року відбудеться обласна фотовиставка «Територія пригод – 2022», 

присвячена   300-річчю з дня народження Григорія Сковороди (далі – фотовиставка). 

До участі в заході запрошуються учні (вихованці) закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти Харківської області. 

          Роботи на фотовиставку приймаються до 25 лютого 2022 року за адресою:     

м. Харків, вул. Сумська, 37-а (2 поверх),  КЗ «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості», відділ туризму, краєзнавства та спорту (або надсилаються 

поштою з  позначкою «Територія пригод – 2022» за рахунок відправника та з 

ОБОВ’ЯЗКОВОЮ кур’єрською доставкою). 

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

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

Геннадіївна). 

        Додаток: на 3 арк. в 1 прим.  

Директор           оригінал підписано                                                   Тетяна  ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

Чередніченко,  (057) 700-37-00 
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Додаток 

до листа КЗ ХОПДЮТ»     

від 01.02.2022 №48/01-20  
 

 

                                              Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення фотовиставки «Територія пригод-2022» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Обласна фотовиставка «Територія пригод – 2022» (далі – фотовиставка) 

проводиться відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік з 1 по 31 березня       

2022 року. 

Мета фотовиставки: 

• утвердження в свідомості та 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;  

• вшанування та популяризація культурної спадщини нашого видатного                                                                         

земляка Григорія Сковороди. 

2. Учасники фотовиставки 

2.1. До участі в фотовиставці запрошуються учні (вихованці) закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Харківської області. 

3. Порядок проведення фотовиставки 

3.1. Фотовиставка проводиться і оцінюється за номінаціями: 

- «Походи та змагання»; 

- «Туризм в обличчях (портрет)»; 

- «Мандрівки Батьківщиною»; 

- «Стежками філософа-мандрівника Григорія Сковороди» 

3.2. Роботи на фотовиставку приймаються до 25 лютого 2022 року за адресою:         

м. Харків, вул. Сумська, 37-а (2 поверх),  КЗ «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості», відділ туризму, краєзнавства та спорту (або надсилаються 

поштою з  позначкою «Територія пригод – 2022» за рахунок відправника та з 

ОБОВ’ЯЗКОВОЮ кур’єрською доставкою). 

3.3. Учасник фотовиставки може подати організаторам від однієї до трьох чорно-

білих або кольорових фотографій; 

3.4. Фотороботи експонуються на виставці «Територія пригод – 2022»   за адресою:     

м. Харків, вул. Сумська, 37, музей історії Палацу, з 1 по 31 березня 2022 року, 10.00 – 

18.00. 

3.5. Організатори фотовиставки залишають за собою право не повертати фотороботи. 

 

 



 

 

4. Вимоги до оформлення фоторобіт 

4.1. Формат фотороботи розміром  не менше 20 х 30 см (А 4). 

4.2. Фотографії надаються в роздрукованому вигляді. 

4.3. На звороті кожної фотографії  ОБОВ’ЯЗКОВО вказується:  назва роботи, 

прізвище, ім'я, по батькові автора, повна назва закладу освіти, район, ОТГ, 

адреса, телефон. Якщо надається серія фоторобіт – на кожній фотографії вказується 

назва серії ( просимо звернути увагу – всі роботи приймаються в надрукованому 

вигляді без фоторамок та портфоліо). 

4.4. Учасник фотовиставки  надає інформацію про себе  відповідно до форми заявки 

(додаток 1). 

4.5. Автори несуть відповідальність за зміст представлених на фотовиставку  робіт. 

4.6. Для підтримки добросовісної конкуренції ЗАБОРОНЕНО використати 

фотоматеріали з інтернету. Всі отримані фотороботи перевіряються на плагіат. 

Учасник надіславши до організаційного комітету не свою особисту фотороботу – буде 

відсторонений від участі в фотовиставці 2022 року з подальшою забороною на участь 

у заході в наступні роки.   

4.7. Оргкомітет має право використовувати надіслані на фотовиставку роботи для 

розміщення на сторінках в інтернет мережі, періодичних видань, оформлення 

виставок. 

4.8. Фотороботи оцінюється за наступними критеріями: 

новизна та сучасність матеріалу; 

технічна складність; 

художнє оформлення; 

ступінь емоційного впливу; 

загальне художнє враження. 

5. Визначення і нагородження переможців 

5.1.  Переможці фотовиставки визначаються, окремо, в кожній номінації (Ⅰ, ⅠⅠ, Ⅲ 

місця). 

5.2. Переможці нагороджуються дипломами відповідних ступенів Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості».  

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 

                                                                                                    Додаток 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

в обласній фотовиставці «Територія пригод – 2022», присвяченій                       

300-річчю з дня народження Григорія Сковороди 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Дата народження 

________________________________________________________________________ 

Місце навчання (повна назва закладу освіти, клас, район, ОТГ ) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Контактний телефон 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника автора роботи 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Кількість поданих робіт(вказати назву кожної роботи та до якої номінації 

відноситься) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Я, _____________________________________________________________________,  

є автором робіт, поданих мною для участі у фотовиставці. 

Я дозволяю організаторам обласної фотовиставки «Територія пригод» 

використовувати їх в проведенні подальших виставок, підготовці та виданні 

інформаційних матеріалів, публікацій, соціальній рекламі, тощо з обов’язковим 

посиланням на моє авторство. 

Погоджуюсь з усіма умовами проведення фотовиставки. 

 

 

 

Дата_________________________           Підпис________________________________ 


