
 

УКРАЇНА  

М И К О Л А Ї В С Ь КА   М І С Ь КА   Р А Д А 

У П Р А В Л І Н Н Я   О С В І Т И  

                       Н А К А З  

07.05.2019                                 м. Миколаїв                                           № 210 

 

Про проведення  відкритого 

міського фестивалю-конкурсу 

юних фотоаматорів «Коло друзів»  

 

Відповідно до Плану роботи управління освіти Миколаївської міської ради 

на 2019 рік, з метою залучення учнів, вихованців до фотомистецтва, 

задоволення їх потреб у творчій самореалізації, виявлення  та підтримки 

талановитих і обдарованих дітей, пошуку нових форм і методів роботи з 

учнями, подальшого розвитку фотоаматорства серед учнівської молоді 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести відкритий міський фестиваль-конкурс юних фотоаматорів 

«Коло друзів» серед здобувачів освіти закладів загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) та позашкільної  освіти (далі – Фестиваль-

конкурс) у два етапи: 

І етап (заочний) – з 27 травня до 01 червня 2019 року; 

ІІ етап (очний) – з 18 до 20 червня 2019 року.  

2. Затвердити Умови  проведення відкритого міського фестивалю-конкурсу  

юних фотоаматорів «Коло друзів», що додається.  

3. Міській станції юних техніків м. Миколаєва (Гурська І. М.) забезпечити 

належний рівень проведення Фестивалю-конкурсу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти Макарову С.Б. 

 

 

Начальник управління   Г.В. Личко 

 



Додаток  

до наказу управління освіти 

Миколаївської міської ради 

від 07.05.2019 № 210 

 

Умови проведення  

відкритого міського фестивалю-конкурсу юних фотоаматорів  

«Коло друзів» на 2019 рік 

 

І. Загальні положення 

1.   Відкритий міський фестиваль-конкурс юних фотоаматорів  

«Коло друзів» (далі – Фестиваль-конкурс) проводиться з метою розвитку 

дитячої творчості та формування креативного мислення школярів у процесі  

створенні художньо значущих робіт. 

 

2.   Організаторами Фестивалю-конкурсу є управління освіти 

Миколаївської міської ради та міська станція юних техніків м. Миколаєва. 

 

3.    Основними завданнями Фестивалю-конкурсу є: 

формування національної свідомості та художньо-естетичної культури 

школярів; 

розвиток дитячої творчості, реалізація творчого потенціалу учнів в 

області візуального мистецтва; 

виявлення та заохочення талановитих і обдарованих учнів; 

подальший розвиток фотоаматорства серед учнівської молоді; 

популяризація та пропаганда кращих робіт юних фотоаматорів. 

 

ІІ. Порядок проведення та умови  

Фестивалю-конкурсу 

 

1.   Фестиваль-конкурс проводиться з 27 травня до 20 червня 2019 року  в 

два етапи: 

І етап (заочний) – з 27 травня до 01 червня 2019 року; 

ІІ етап (очний) – з 18 до 20 червня 2019 року на базі міської станції 

юних техніків м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Шкільна,5,                       

тел.: 56-61-45, 56-61-46.  

 

2.    До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються творчі колективи 

здобувачів освіти закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) та позашкільної освіти віком від 8 до 18 років.  
Фестиваль-конкурс проводиться у таких вікових категоріях: 

      - молодша вікова категорія – 8–12 років; 

      - середня вікова категорія – 13–15 років; 



      - старша вікова категорія – 16–18 років. 

 

    3.     Номінації І етапу (заочного) Фестивалю-конкурсу: 

- портрет; 

- пейзаж;  

- жанр; 

- стріт. 

Окрема номінація – «Вулицями Миколаєва», присвячена 230-й річниці 

заснування міста. 
 

4. На Фестиваль-конкурс приймаються чорно-білі та кольорові 

фотографії формату jpg або jpeg, зроблені не раніше 1 січня 2018 року за умов, 

що вони  були зроблені самим учасником (фотографії, взяті з мережі Інтернет, 

не розглядаються). Фотографії повинні відповідати таким вимогам: 

- роздільна здатність зображення – 300 dpi; 

- формат зображення – 20х30см або 30х40см. 

 

Розглядатимуться фотографії без додаткових написів, рамок, підписів та 

інших елементів, доданих поверх фото, отриманого з камери.  

 

Роботи в електронному вигляді повинні бути підписані: 

Прізвище Ім’я_Назва роботи_ жанр 

Наприклад: Кириленко Іван_Погляд_портрет 

  

До фоторобіт необхідно додати заявку в електронному вигляді на 

електронну адресу msytmk@ukr.net (додаток 1) та окремим файлом етикетку 

(додаток 2). 

 

5.  Роботи для участі у І етапі (заочному) Фестивалю-конкурсу 

приймаються не пізніше 27 травня 2019 року на електронну адресу міської 

станції юних техніків msytmk@ukr.net. Одному автору дозволяється надсилати 

не більше трьох робіт у кожній номінації. 

 

6.    Учасники І етапу (заочного), роботи яких за результатами заочного 

етапу відібрано, запрошуються до участі у випробуваннях   

ІІ етапу (очного).  Фотографії  необхідно надати в друкованому вигляді                    

до 10 червня 2019 року на адресу: м. Миколаїв, вул. Шкільна, 5, міська станція 

юних техніків м. Миколаєва. 

 

7.     Під час проведення Фестивалю-конкурсу обробка персональних 

даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про 

захист персональних даних». 

 

8.    Учасники Фестивалю-конкурсу повинні дотримуватись вимог його 

проведення і правил безпеки життєдіяльності. 
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9.   Матеріали, надані на Фестиваль-конкурс, не рецензуються. 

         10.   Оргкомітет має право використовувати надіслані фотороботи для 

розміщення на сторінках періодичних видань, оформлення виставок, тощо з 

обов’язковим посиланням на автора (авторів). 

         

 

ІІІ. Підбиття підсумків Фестивалю-конкурсу та  

критерії оцінювання робіт 

  

1.  Журі Фестивалю-конкурсу створюється з метою забезпечення 

об’єктивності оцінювання та визначення переможців.  

 

2.  Склад журі формується з представників організаторів та залучених 

спеціалістів (за їх згодою). 

До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Фестивалю-

конкурсу. 

 

3.    Оцінювання робіт проводиться за такими критеріями: 

композиційне рішення (правильно заповнений кадр) (10 балів); 

ідея роботи (задум автора, якщо такий є, авторська позиція, вплив за 

рівнями сприйняття: емоційно, образно, раціонально) (10 балів); 

технічна майстерність (10 балів); 

робота зі світлом, колірний баланс (10 балів). 

 

4.   Учасники Фестивалю-конкурсу, які досягли найкращих результатів 

за сумою балів  (30 – 40 балів), визначаються переможцями: 

      І місце - 38 – 40 балів; 

ІІ місце - 35 – 37 балів; 

ІІІ місце - 30 – 34 балів. 

   

            ІV. Нагородження  переможців Фестивалю-конкурсу 

 

1. Підведення підсумків ІІ етапу (очного) Фестивалю-конкурсу 

проводиться 20 червня 2019 року. 

 

2. За результатами Фестивалю-конкурсу переможці нагороджуються 

дипломами управління освіти Миколаївської міської ради. 

 

3.  Учасники, які не посіли призові місця, нагороджуються дипломами 

управління освіти Миколаївської міської ради за участь у Фестивалі-конкурсі. 

 

                                     

 



Додаток  №1 

до Умов проведення відкритого 

міського фестивалю-конкурсу 
 

ЗАЯВА-АНКЕТА  

на участь у відкритому міському фестивалі-конкурсі  

юних фотоаматорів «Коло друзів» 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника. 

2. Дата народження. 

3. Найменування закладу освіти, клас 

4. Контактний телефон учасника. 

5. Назва роботи.  

6. Жанр.  

7. Прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані відповідальної особи 

(батьки або педагог). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2  

до Умов проведення відкритого 

міського фестивалю-конкурсу 

 

 

Зразок етикетки 

 

 

 

 

 

 

 

  


