УКРАЇНА

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
від 12.06. 2015 року

№ 133-од

Про проведення конкурсу-виставки
авторських фотографій юних аматорів
«Ми в Україні і Україна в нас»
На
виконання
наказу
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації №186 від 27.05.2015р., з метою підтримки ініціативи
корпорації «Агропродсервіс» щодо реалізації завдань формування
національної і громадянської свідомості підростаючого покоління, почуття
взаємозв’язку з малою батьківщиною, розвитку і реалізації творчих
здібностей,
організації
змістовного
дозвілля,
позанавчальної
та
позааудиторної роботи, виявлення особистого бачення зразків та прикладів
проявів патріотизму, любові до України, вивчення історії рідного краю
засобами фотомистецтва, пропаганди кращих робіт юних фотоаматорів через
проведення обласного конкурсу-виставки авторських фотографій юних
аматорів на патріотичну тематику «Ми в Україні і Україна в нас»,
морального та матеріального заохочення дітей та юнацтва
НАКАЗУЮ:
1. Провести для дітей та юнацтва віком від 15 до 17 років включно,
за умовами Положення, що додається, районний конкурс-виставку
авторських фотографій юних аматорів на патріотичну тематику «Ми в
Україні і Україна в нас» (далі – Конкурс) у два етапи:
1) І етап – загальношкільний – з 01 липня до 23 вересня 2015 року;
2) ІІ етап – районний – 24 вересня 2015 року.
2. Затвердити:
1) положення про районний Конкурс (додаток 1);
2) склад районного оргкомiтету Конкурсу (додаток 2);
3) склад районного журi Конкурсу (додаток 3).
3. Керiвникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладiв:
1) здійснити організаційні заходи, належну інформаційнопросвітницьку роботу серед учнівських колективів, батьків та громадськості
щодо проведення першого етапу Конкурсу;

2) до 01 липня 2015 року розмісити на офіційних веб-сайтах
навчальних закладів інформаційний банер «Фотоконкурс «Ми в Україні і
Україна в нас», в якому висвітлювати інформацію про хід проведення
Конкурсу, нормативні документи, що регламентують його проведення на
місцях;
3) 24 вересня 2015 року подати у Лановецьку районну комунальну
станцію юних натуралістів (м. Ланівці, вул. Шкільна 5-А) конкурсні роботи
переможців першого етапу Конкурсу у кількості, що визначена Положенням.
4.
Директору Лановецької районної комунальної станції юних
натуралістів КОСТЮКУ Р.С.:
1) здiйснити органiзацiйно-методичне забезпечення ІІ етапу Конкурсу.
2) забезпечити належні умови для проведення ІІ етапу Конкурсу.
3) до 01 жовтня 2015 року подати до Тернопільського обласного
комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської
молоді (м. Тернопіль вул. Січових Стрільців,13) конкурсні роботи
переможців другого етапу Конкурсу у кількості, що визначена Положенням.
5. Контроль за виконанням наказу доручити завідувачу сектору з питань
освіти відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
ЗУБРИЦЬКОМУ Р.Й.

Начальник відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
Р.Й.Зубрицький
Р.С.Костюк
О.В. Дашковська

О.І. ХОДАНОВИЧ

Додаток 1
до наказу відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
від 12.06.2015 № 133-од
ПОЛОЖЕННЯ
про районний конкурс-виставку авторських фотографій юних аматорів
«Ми в Україні і Україна в нас»
1.

Загальні положення

1.1. Районний конкурс-виставка авторських фотографій юних
аматорів на патріотичну тематику «Ми в Україні і Україна в нас» (далі –
Конкурс) спрямований на утвердження національно-патріотичного духу в
учнівському середовищі, підтримку та розвиток обдарувань у галузі
фотомистецтва.
1.2. Це Положення визначає порядок організації та проведення
Конкурсу, а також участь та визначення його переможців.
1.3. Організатором конкурсу є корпорація «Агропродсервіс»,
співорганізатором - департамент освіти і науки Тернопільської
облдержадміністрації.
1.4. Конкурс є відкритим і проводиться як творче змагання.
2.

Мета та завдання Конкурсу

2.1. Головною метою Конкурсу є формування національної і
громадянської свідомості підростаючого покоління, виявлення особистого
бачення зразків та прикладів проявів патріотизму, любові до України,
вивчення історії рідного краю засобами фотомистецтва.
2.2. Основними завданнями Конкурсу є:
розвиток і реалізація творчих здібностей, сприяння гармонійному
формуванню особистості;
стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку,
формування у них почуття взаємозв’язку з малою батьківщиною;
організація змістовного дозвілля дітей та юнацтва.
3. Організація та керівництво
3.1. Організація та керівництво проведення Конкурсу покладається на
оргкомітет Конкурсу.
3.2. Оргкомітет визначає термін проведення, тему, місце і форму
підбиття підсумків Конкурсу, займається підготовкою, проводить
нагородження переможців.

3.3. Оргкомітет може вносити зміни до порядку проведення
Конкурсу, про які завчасно інформує його учасників.
3.4.Оргкомітет має право не допустити до Конкурсу роботи, що не
відповідають умовам Конкурсу.
4.

Учасники Конкурсу

У Конкурсі беруть участь юні фотоаматори - учні загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів району.
Вікова категорія учасників від 15 до 17 років включно.
5. Порядок і умови проведення конкурсу
5.1. Конкурс проводиться у два етапи:
І етап – загальношкільний – з 01 липня до 23 вересня 2015 року;
ІІ етап – районний – 24 вересня 2015 року в приміщенні Лановецької
районної комунальної станції юних натуралістів (початок роботи журі
о 10.00 год.).
5.2. На районний етап Конкурсу, відповідно до рішення журі,
надсилаються конкурсні фотографії переможців першого етапу, а саме: по 2
роботи з кожного навчального закладу.
5.3. Шкільні оргкомітети подають у Лановецьку комунальну станцію
юних натуралістів такі матеріали:
заявка оргкомітету другого етапу на участь у Конкурсі в
друкованому та електронному вигляді на диску СD або DVD, завірену
органом управління освітою, освітньою установою.
фотороботи надруковані та в електронному вигляді (300 dpi) на
диску СD або DVD;
копії паспортів, копії свідоцтв про народження і довідки
навчального закладу довільної форми з фотографією учасника і вказаною
датою народження, завірені керівником, згоди учасників на обробку
персональних даних;
протокол засідання журі з підведення підсумків першого етапу
Конкурсу.
5.4. За згодою учасників оргкомітет Конкурсу залишає за собою право
використання конкурсних робіт для організації виставок та в інших заходах,
що не носять комерційного характеру зі збереженням авторства учасників.
6. Прийом і вимоги до конкурсних робіт
На Конкурс приймаються чорно-білі та кольорові фотографії,
оформлені у форматі розміром 30 х 40 см (у прозорих файл-пакетах).
Фотографії мають бути надруковані на фотопапері та подаються
тільки у файлах. На зображенні категорично забороняються водяні знаки та
інші підписи. Електронний варіант фотографії повинен мати EXIF
інформацію. Роботи на диску повинні мати ті самі дані, що й на ярлику. СD-

диски мають бути підписані спеціальним маркером, де вписується прізвище,
ім'я, вік автора, повна назва установи. Фотографії, скачані з Інтернету, до
конкурсу не допускаються. Автор несе відповідальність за порушення
авторських прав третіх осіб.
На зворотному боці фотографії прикріпити на друкованому розміром
4х5 см папері бірку, на якій вказати:
назву знімка;
прізвище, ім’я та вік автора (дата, місяць та рік народження);
прізвище та ім’я керівника гуртка (за умови участі в гуртку);
офіційну повну назву навчального закладу (без абревіатури),
клас, назву творчого колективу, місто, район.
Фотографії, представлені без зазначених даних, журі Конкурсу не
розглядатиме. Надіслані на заключний етап фотографії авторам не
повертаються.
7. Критерії оцінювання робіт
7.1. До участі допускаються індивідуальні авторські роботи, які
відповідають тематиці Конкурсу.
7.2. Приймаються окремі роботи (до участі не допускаються цикли
фотографій, колажі).
7.3. Роботи оцінюються за такими критеріями:
- відповідність тематиці Конкурсу та її назві;
- оригінальність задуму;
- ступінь емоційного впливу;
- технічна якість виконання;
9. Визначення та нагородження переможців
9.1. Переможців Конкурсу визначає журі у складі: Паньків Т.А.,
Луцик Г.Я., Тимчук Л.П.
9.2. Переможці районного етапу конкурсу нагороджуються
дипломами відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністстрації.

ЗАЯВКА
від
__________________________________________________________________
__
освітньої установи)
на участь в районному конкурсі-виставці авторських фотографій юних
аматорів „Ми в Україні і Україна в нас”

Зайняте
місце

Назва
роботи

Прізви
ще,
ім’я,
побатьков
і автора

Офіційна назва
навчального
закладу, клас,
група, гурток

М.П.
Голова організаційного
комітету І етапу Конкурсу

____________________ ___________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)

Додаток 2
до наказу відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
від 12.06.2015 р. № 133-од
СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ
районного конкурсу-виставки авторських фотографій юних аматорів
«Ми в Україні і Україна в нас»

1. Зубрицький Роман Йосифович – завідувач сектору з питань освіти,
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
2. Костюк Руслан Сергійович – директор ЛРКСЮН.

Додаток 3
до наказу відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
12.06. 2015 р. № 133-од

СКЛАД КОМІСІЇ
районного конкурсу-виставки авторських фотографій юних аматорів
«Ми в Україні і Україна в нас»

1. Паньків Тетяна Анатоліївна – методист РМК;
2. Луцик Галина Яківна –методист РМК;
3. Тимчук Людмила Петрівна – методист ЛРКСЮН.

