




 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОБЛАСНОГО ЗАОЧНОГО ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ 

ЮНИХ ФОТОАМАТОРІВ «ФОТО-БЛІЦ» 

 

1. Загальні положення 

1.1 Цей документ визначає порядок організації та проведення обласного 

заочного відкритого конкурсу юних фотоаматорів «Фото-бліц» (далі – 

Конкурс). 

1.2 Конкурс проводиться серед здобувачів освіти віком від 10 до 21 року 

включно закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої, позашкільної та вищої освіти (далі – учасники). 

1.3 Предметом Конкурсу є фотороботи. 

 

2. Мета та завдання Конкурсу: 

- стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, 

задоволення потреб дітей та юнацтва у творчій самореалізації; 

- організація змістовного дозвілля дітей та юнацтва; 

- підвищення ролі фотоаматорства у морально-етичному вихованні 

молодого покоління; 

- масове залучення учнівської молоді до фотоаматорства; 

- надання допомоги учнівській молоді в опануванні фотосправою та 

ознайомлення з перспективами розвитку фотографії як виду мистецтва, 

популяризація та пропаганда кращих робіт юних фотоаматорів. 

 

3. Організація Конкурсу 

3.1 Конкурс організовує та проводить КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР 

(далі– Організатор). 

3.2 Конкурс проводиться в один етап - конкурс домашніх фоторобіт, які 

виконані як за допомогою фотоапарату, так і за допомогою телефону. 

3.3 Строки проведення конкурсу (прийому робіт) – з 16 січня до 05 

лютого 2023 року. 

3.4  Для участі у Конкурсі необхідно: 

- заповнити реєстраційну форму заяви на участь у Конкурсі за 

покликанням https://cutt.ly/hYYmK8L; 

- надіслати конкурсну фотороботу (якщо є можливість цю роботу 

надрукувати) на поштову адресу: 69036, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б.14 

до 5 лютого 2023 року; 

- якщо не має можливості надіслати фізичний варіант фотороботи, 

то для участі у Конкурсі достатньо буде лише її електронного варіанту, 

який потрібно завантажити у реєстраційній формі заяви у відповідному 

питанні. 

3.5 Переможці конкурсу визначаються за рішенням журі у кожній віковій 

категорії та номінації окремо. 
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4. Учасники Конкурсу 

4.1 У Конкурсі беруть участь здобувачі освіти закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, 

позашкільної та вищої освіти, а також організацій, що отримали виклик на 

Конкурс. 

4.2 Конкурс проводиться у двох вікових категоріях: 

- І-а вікова категорія: 10 – 14 років; 

- ІІ-а вікова категорія: 15 – 21 рік. 

4.3 До участі у Конкурсі допускаються конкурсні роботи, виконані 

лише автором без допомоги батьків або сторонніх осіб. 

4.4 Учасник конкурсу гарантує, що він є автором поданої конкурсної 

роботи та не порушує нічиїх авторських прав. 

 

5. Умови проведення 

5.1 Фотороботи надсилаються для оцінки протягом усього періоду 

проведення заходу. 

5.2 Фотознімки оцінюватимуться журі в номінаціях: 

- портрет; 

- пейзаж; 

- натюрморт; 

- жанрове фото (репортаж, свята, буденність закладу освіти тощо); 

- експериментальне фото (із застосування програми Adobe Photoshop або 

інших графічних редакторів). При створенні такого фото за основу можна брати 

частини зі своїх фоторобіт. При використанні файлів з інтернету необхідно до 

суддівської колегії на електронну адресу centr.grani.zp@gmail.com з темою 

листа – «Фото-бліц» надіслати оригінали інтернет-файлів, які були 

використані у вашій роботі. Основний акцент в цій номінації суддями буде 

робитися на якості роботи в фотошопі, композиційному рішенні та загальному 

художньому враженні. 

5.3 Кожен учасник Конкурсу може представити фотороботи по одній на 

кожну номінацію, але загалом не більше 3 робіт.  

5.4 На Конкурс не приймаються роботи, які раніше вже брали участь у 

цьому Конкурсі. 

5.5 Надруковану конкурсну роботу, якщо така можливість є, необхідно 

до 5 лютого 2023 року надіслати на поштову адресу: 69036, м. Запоріжжя, пр. 

Маяковського, б.14. На зворотному боці фотографії необхідно розмістити 

наступну інформацію (додаток 1): 

- назва фотографії; 

- номінація; 

- ПІБ автора роботи; 

- дата народження автора роботи; 

- назва закладу освіти; 

mailto:centr.grani.zp@gmail.com
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- ПІБ педагога/керівника гуртка; 

- контактний номер телефону педагога/керівника гуртка. 

 

6. Критерії оцінювання робіт 

6.1 Роботи оцінюються за такими критеріями: 

- розкриття теми; 

- якість виконання; 

- оригінальність задуму; 

- ступінь емоційного впливу. 

6.2 Максимальна кількість балів - до 30 балів за кожну фотографію. 

6.3 Максимальна сума балів на одного конкурсанта – 90 балів. 

 

7. Нагородження учасників 

7.1 Переможці Конкурсу нагороджуються електронними дипломами 

КЗ«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР. 

7.2 Учасники Конкурсу нагороджуються електронними дипломами 

КЗ«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (за участь). 

 

8. Відносини у сфері авторських прав 

8.1 Надаючи свою конкурсну роботу до участі в Конкурсі, учасник: 

- надає Організатору Конкурсу право зберігати, друкувати, 

копіювати, фотографувати конкурсну роботу та розміщати її для вільного 

доступу в мережі Інтернет на необмежений проміжок часу; 

- надає Організатору Конкурсу право публікувати надану конкурсну 

роботу на офіційному сайті КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (www.grani.in.ua) та 

на сторінках КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР в соціальних мережах. 

8.2 Організатор Конкурсу зобов’язується зазначати ім’я автора 

конкурсної роботи при її використанні у будь-якому вигляді. 

8.3 Конкурсні роботи учасників Конкурсу надалі можуть бути 

використані в освітній діяльності КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР. 

8.4 Представляючи роботу на Конкурс, учасник тим самим 

підтверджує, що є автором роботи й дозволяє Організатору Конкурсу 

відтворювати матеріал безоплатно, цілком або частково в цілях реклами 

Конкурсу. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за порушення 

учасниками авторських прав. 
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Додаток 1 
 

 
Назва фотографії  

Номінація  

ПІБ автора роботи  

Дата народження автора 

роботи 

 

Назва закладу освіти  

ПІБ педагога/керівника 

гуртка 

 

Контактний номер 

телефону педагога/ 

керівника гуртка 

 

 


