
УКРАЇНА

Ч ЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А ДМ ІН ІСТРА Ц ІЯ 

У П Р А В Л ІН Н Я  О С В ІТ И  І НА УК И  

Н А К А З

грудня 2020 року Чернігів

Про затвердження Положення 
про обласний творчий конкурс 
«Туристський калейдоскоп»

Відповідно до статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 
13 частини першої статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою залучення учнівської молоді до активних форм краєзнавчо- 
пошукової роботи, удосконалення змісту і засобів громадянського та 
патріотичного виховання підростаючого покоління

н а к а з у ю :

1. Затвердити Положення про обласний творчий конкурс «Туристський 
калейдоскоп» (додається).

2. Начальнику сектору по роботі з персоналом (І. Хожаїнова) подати цей 
наказ на державну реєстрацію до Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Суми) та забезпечити його оприлюднення 
на офіційному вебсайті http://uon.cg.gov.ua.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з дня його 
оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної 
освіти О. Соронович.

Микола КОНОПАЦЬКИИ

http://uon.cg.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації

£>і грудня 2020 року №

ПОЛОЖЕННЯ  
про обласний творчий конкурс «Туристський калейдоскоп» 

І. Загальні положення

1. Обласний творчий конкурс «Туристський калейдоскоп» (далі -  
Конкурс) проводиться щорічно з метою залучення учнівської молоді до 
активних форм краєзнавчо-пошукової роботи, удосконалення змісту і засобів 
громадянського та патріотичного виховання підростаючого покоління.

2. Основними завданнями Конкурсу є:
активізація пізнавальної, інтелектуальної і творчої діяльності учнівської 

молоді;
виявлення та підтримка юних обдарувань на основі залучення їх до 

творчої діяльності;
всебічне залучення учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої і 

пошукової роботи;
виховання гармонійної, духовної, всебічно розвиненої особистості;
пошук нових форм та методів формування в учнівської молоді любові до 

рідного краю, його природи, історії і культури;
привернення уваги широких кіл громадськості до великого історико- 

культурного, природного надбання Чернігівської області.

3. Конкурс проводиться серед здобувачів освіти закладів загальної 
середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти 
Чернігівської області.

4. Організаторами Конкурсу є:
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації;
комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр національно- 

патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді».

5. Терміни проведення Конкурсу щороку визначаються Управлінням 
освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.
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II. Учасники Конкурсу

1. Учасниками Конкурсу є здобувані освіти закладів загальної середньої, 
позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини двох 
вікових категорій:

молодша -  діти віком 8-13 років; 
старша -  діти віком 14-19 років.

2. Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

3. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцінювання своєї 
роботи та одержати пояснення щодо критеріїв і об’єктивності її оцінювання.

4. Учасники мають дотримуватися вимог цього Положення.

5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

III. Напрями Конкурсу

1. На Конкурс подаються роботи за такими напрямами: 
фотографія;
відеоролик;
нарис.

2. На Конкурс надсилаються роботи у кількості 1-5 штук у кожній віковій 
категорії в кожному напряму та тематиці, виконані як окремими учасниками, 
так і колективно.

3. Тематика конкурсних робіт за напрямами визначається щороку 
комунальним позашкільним навчальним закладом «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді».

IV. Умови участі в Конкурсі

1. Для участі у Конкурсі необхідно надати такі матеріали: 
заявка на участь у Конкурсі (додаток 1);
етикетка на кожну фотографію, подану на Конкурс (додаток 2); 
анотація до кожного фото або серії фотографій.

2. Всі матеріали на Конкурс подаються в електронному вигляді на 
електронну адресу комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» centr_dute@ukr.net з поміткою «Туристський калейдоскоп».

mailto:centr_dute@ukr.net
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3. Вимоги до конкурсних робіт:

1 ) за напрямом фотографія на Конкурс від одного учасника подається не 
більше п’яти знімків чи серій в кожній тематиці. Серія рахується за одну 
роботу. В серії може бути не більше п’яти світлин високої технічної якості як у 
кольоровому, так і чорно-білому виконанні. Роботи не повинні мати будь-яких 
авторських плашок, доданих рамок, водяних знаків, розписів тощо. Окремо до 
кожного фото або серії потрібно підготувати етикетку з наступною 
надрукованою інформацією: номінація, тема, ім'я і прізвище, вік автора, назва 
гуртка, заклад освіти, керівник та анотацію. Анотація пишеться у довільній 
формі, що містить розповідь про зображений на знімку суб’єкт, об'єкт, подію. 
Необхідно вказати час і місце зйомки, коротко розповісти про зображених 
людей, споруди, події, аргументувати свій вибір;

фотографії без вищезазначених даних журі не розглядатиме; 
фотографії подаються у форматі JPEG, TIFF з роздільною здатністю не 

менше 1000 dpi;

2) за напрямом відеоролик на Конкурс від одного учасника приймається 
не більше трьох відеороликів в кожній тематиці. Зі змісту відео має бути 
зрозуміло, що за захід або подія висвітлена, час і місце проведення;

відеоролики створюється у форматі MP4 з роздільною здатністю не 
менше 720 х 480, тривалістю не більше трьох хвилин. На початку ролика слід 
вказати його назву і дані про автора (авторів): ім’я, прізвище, вік, назву гуртка 
та заклад освіти;

відеоролик має бути створений відповідно до власної розробки і 
розміщений на популярному відеохостингу YouTube, з обов’язковим наданням 
посилання на нього організаторам Конкурсу. Не допускається використання 
відеоролика, запозиченого з мережі Інтернет;

відеоролик може бути відзнятий будь-якими доступними засобами (за 
допомогою професійної або непрофесійної відеокамери, фотоапарату, 
смартфону, мобільного телефону);

під час зйомки та відеомонтажу можуть бути використані будь-які 
спеціальні програми, методи, способи та інструменти створення, наповнення й 
оформлення відеоматеріалу;

для словесного і музичного супроводу відеролика можуть бути 
використані власні вірші, пісні, музичні композиції тощо, що відповідають 
тематиці;

3) за напрямом нарис на Конкурс від одного учасника приймається не 
більше трьох нарисів в кожній тематиці об’ємом до п’яти сторінок. Він 
пишеться у довільній формі (проза або вірші), має надавати вичерпну 
інформацію про суб’єкт, об'єкт, подію, яка висвітлюється. Може бути 
ілюстрований не більше ніж трьома знімками. Перевага надається роботам, що 
містять враження та спогади автора, несуть яскраве емоційне забарвлення.
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4. Роботи, представлені на Конкурс, зберігаються в комунальному 
позашкільному навчальному закладі «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді».

5. Усі роботи, подані на Конкурс, є власністю авторів. Комунальний 
позашкільний навчальний заклад «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» має право використання 
матеріалів Конкурсу зі збереженням авторства у своїх інформаціях, рекламній 
та друкованій продукції з метою популяризації дитячої творчості. Згодою на цю 
умову є надання робіт на Конкурс.

V. Критерії оцінювання

1. Роботи оцінюються в кожному напрямку за такими критеріями:
відповідність заданій темі -  ЗО балів;
стиль викладання, художність -  20 балів;
якість оформлення роботи -  15 балів;
унікальність -  10 балів;
грамотність -  5 балів.

2. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник Конкурсу -  80
балів.

VI. Журі Конкурсу

1. Для якісного та об’єктивного оцінювання творчих робіт учасників 
Конкурсу створюється фахове журі Конкурсу, склад якого визначається та 
затверджується комунальним позашкільним навчальним закладом «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді».

2. Журі Конкурсу формується з педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти та організацій Чернігівської області, фотографів, які 
залучені до суддівства Всеукраїнських та міжнародних виставок фотографій, 
дизайнерів та діячів культури.

3. Кількість членів журі не може бути меншою ніж 3 особи.

4. До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, які є близькими 
родичами учасників Конкурсу.

5. Конкурсне журі визначає переможців і призерів, які посіли призові 
місця (І, II, III місця) за номінаціями у вікових категоріях.

6. Результатом роботи журі є оформлення підсумкового протоколу.
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VII. Визначення і нагородження переможців

1. Учасники Конкурсу, які набрали максимальну кількість балів, стають 
переможцями та нагороджуються дипломами І, II, та III ступенів окремо за 
кожним напрямом та віковою категорією.

2. Переможці нагороджуються дипломами комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді».

3. Педагогічні працівники, які підготували переможців Конкурсу, 
нагороджуються грамотами комунального позашкільного навчального закладу 
«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді».

4. Журі відзначає також кращі роботи у номінаціях: за оригінальність, за 
складність виконання, за вдале розкриття теми. Автори робіт нагороджуються 
дипломами комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді».

5. Результати Конкурсу висвітлюються на офіційному вебсайті 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді».

VIII. Фінансування Конкурсу

1. Конкурс є некомерційним. Участь від учасників не потребує жодних 
вступних внесків.

2. Організація і проведення Конкурсу здійснюється відповідно до 
кошторису комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» й інших джерел фінансування, незаборонених законодавством України.

Директор комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно 
патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді»



до Положення про обласний творчий 
конкурс «Туристський калейдоскоп» 
(пункт 1 розділу IV)

Додаток 1

ЗАЯВКА

на участь в обласному творчому конкурсі «Туристський калейдоскоп»
від___________________________________________________________
_______________________________(назва закладу згідно із статутом)

%

№
з/п ПІБ

учасника
Вік

учасника Напрямок Тематика Назва
роботи

Офіційна назва 
закладу освіти, 

назва гуртка

ПІБ
керівника

гуртка,
контактний

телефон
1
2
3

Директор закладу підпис
М.П.

Примітка: заявка заповнюється без скорочень прізвищ, імен та по 
батькові учасників і керівника, який підготував дітей до Конкурсу, та 
надсилається сканкопією.



Додаток 2

до Положення про обласний творчий 
конкурс «Туристський калейдоскоп» 
(пункт 1 розділу IV)

Етикетка на фото

Розмір: 12x5

Назва роботи:
Тематика:___
Автор:______
В ік:________
Назва гуртка,
організації:__
Керівник:___

Примітка: документ заповнюється без скорочень та абревіатур.


