
УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ,
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

від 20о/-/р. Чернігів №

Про обласний конкурс
фото та відеоробіт
«Art-Info-Forum»

Відповідно до статей 3,12 Закону України «Про культуру», пункту 13 
статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою виявлення 
обдарованих дітей і молоді

наказую:
1. Затвердити Положення про обласний конкурс фото та відеоробіт «Art- 

Info-Forum» (додається).

2. Директору Комунального закладу «Ніжинський фаховий коледж 
культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради 
(Дорохін В.Г.) забезпечити організацію та проведення конкурсу.

3. Головному спеціалісту-юрисконсульту Департаменту культури і 
туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної 
адміністрації БОНДАРЕНКО Наталії забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на 
державну реєстрацію до Північно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Суми);

2) офіційне оприлюднення цього наказу.

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

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

В.о. директора у/ Людмила ЗАМАЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту культури 
і туризму, національностей та 
релігій Чернігівської обласної 
державної адміністрації 
2^^22^2021 року № 4$

Положення Про
обласний конкурс фото та відеоробіт 

«Art-Info-Forum»

І. Загальні положення
1. Це положення визначає порядок проведення обласного конкурсу фото 

та відеоробіт «Art-Info-Forum» (далі - Конкурс).

2. Метою Конкурсу є виявлення обдарованих дітей та молоді.

3. Завданнями Конкурсу є:
популяризація інформаційних ресурсів і читання;
популяризація кращих робіт, що рекламують бібліотеку;
розвиток пізнавальних процесів в учнів, зокрема: уяви, сприйняття, 

уваги, мислення;
розвиток фото та відеоаматорства серед учнівської молоді.

4. Організаторами Конкурсу є Департамент культури і туризму, 
національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, 
Комунальний заклад «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені 
Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради.

5. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 
учнівської молоді позашкільних та загальних середніх закладів освіти.

6. Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються.

7. Інформація щодо проведення Конкурсу розміщується на офіційному 
вебсайті коледжу, соціальних мережах та в засобах масової інформації.

8. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».
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II. Учасники Конкурсу
1. До участі у Конкурсі запрошуються учні та учнівські колективи 

позашкільних та загальних середніх закладів освіти віком від 7 до 15 років.

2. Конкурс проводиться за двома віковими категоріями:
молодша група (7-10 років);
середня група (11-15 років).

III. Порядок і строки проведення Конкурсу
1. Конкурс проводиться у три етапи:
I етап: прийом заяв і конкурсних робіт проводиться дистанційно з 

березня по квітень щорічно.
II етап: оцінювання робіт конкурсною комісією - останній тиждень 

квітня щорічно.
III етап: нагородження переможців - останній четвер квітня щорічно.

2. У разі запровадження на території Чернігівської області карантинних 
обмежень або набрання чинності нормативно-правового акту, яким 
передбачено заборону щодо проведення культурно-масових заходів, Конкурс 
може проводитись дистанційно.

IV. Вимоги до конкурсних робіт
1. Прийом заяв і конкурсних робіт проводиться за такими номінаціями:
фото (портрет, натюрморт, інтер’єр, пейзаж, репродукція, архітектура), в 

якому присутня книга чи інші інформаційні ресурси;
відео (художні, документальні, науково-популярні, рекламні в тому 

числі буктрейлери), які популяризують читання, книгу чи інші інформаційні 
ресурси.

2. Учасники на Конкурс надсилають лише авторські чорно-білі і 
кольорові фотографії форматом jpeg, png. Конкурсна робота (фотографія) має 
демонструвати фотографічні навички учасника та передавати красу й 
унікальність зображеного об'єкта.

3. Приймаються короткі відеороботи або буктрейлери (тривалістю до 3-х 
хвилин) форматом avi, mp4.

4. На Конкурс приймаються тільки авторські фотографії чи відео (тобто 
зроблені власноруч, індивідуально, самостійно) - не скопійовані з Інтернету.

5. Фотографія чи відеоробота має відповідати темі й жанру номінації, 
відображати загальну ідею Конкурсу.

6. Конкурсні роботи мають бути зроблені не раніше ніж за рік до 
конкурсу.
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7. Подані матеріали не повинні містити у собі змісту чи зображень, які 
можуть сприйматись як образливі, провокаційні, принизливі або неввічливі 
щодо будь-кого чи будь-чого. Ці матеріали і зовні, і по суті повинні 
задовольняти вимоги глобальної публічної аудиторії.

8. Фото та відеороботи повинні бути підписані:
«Комунальний заклад «Ніжинський фаховий коледж культури і 

мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради» або 
містити хештег «# Art-Info-Fотит» у разі їх розміщення на сторінці у 
соціальних мережах учасника чи YouTube-каналі).

9. Вебсторінка учасника повинна бути у відкритому доступі для 
перегляду. Якщо з певних причин учасник не бажає публікувати фото/відео в 
мережі, то потрібно прикріпити його у листі разом з анкетою учасника.

10. Конкурсні роботи і документи на участь у Конкурсі надсилаються на 
електронну адресу .Art.Info.Forum@gmail.com

Контактний телефон для довідок (04631) 2-30-66.

11. До конкурсних робіт обов’язково додається анкета учасника 
(додаток).

12. Роботи, виготовлені з порушенням вимог цього положення, до 
розгляду не допускаються.

V. Організаційний комітет
1. Організаційний комітет формується зі складу організаторів Конкурсу 

з метою вирішення організаційних питань проведення Конкурсу.

2. Організаційний комітет затверджує склад журі, до складу якого 
входять провідні діячі культури та викладачі коледжу.

3. Організаційний комітет має право використовувати надіслані на 
Конкурс роботи учасників для розміщення на сторінках друкованих чи 
електронних видань, у соціальних мережах та вебсайті коледжу. У свою 
чергу організаційний комітет зобов’язується вказувати автора робіт.

VI. Журі Конкурсу
1. Журі конкурсу:

1) проводить оцінювання робіт, визначає переможців Конкурсу у кожній 
номінації та віковій категорії та приймає рішення щодо присудження:

Гран-прі Конкурсу;
дипломів I, II, III ступенів у кожній номінації для кожної вікової 

категорії;

mailto:Art.Info.Forum@gmail.com
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заохочувальних дипломів, спеціальних відзнак, призів тощо;

2) визначає ступінь допустимості використання монтажу, редагування 
фото та відеоробіт.

2. Члени журі забезпечують конфіденційність та нерозголошення 
інформації щодо фіналістів та переможців Конкурсу до моменту її 
офіційного оголошення.

VII. Критерії оцінювання робіт
1. Оцінка конкурсних робіт здійснюється за такими критеріями:
оригінальність задуму - ЗО балів;
рівень майстерності - ЗО балів;
пізнавальне та виховне значення роботи - 20 балів;
яскравість і виразність роботи - 10 балів;
відповідність темі номінації і загальній ідеї конкурсу - 10 балів.

2. Виступ конкурсантів оцінюється за стобальною шкалою.
VIII. Нагородження переможців Конкурсу

1. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість 
балів і посіли I, II та III місця за результатами II етапу за визначеними 
номінаціями (фото або відео) та віковими категоріями.

2. У разі рівної кількості балів переможцем Конкурсу є учасник, у якого 
робота є найбільш актуальною.

3. Конкурсна робота, яка набрала максимальну кількість балів, 
відповідає всім критеріям оцінювання і вирізняється оригінальністю та 
майстерністю виконання удостоюється Гран-прі.

4. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами I, II та III ступенів 
комунального закладу «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв 
імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради за зайняті призові 
місця. За рішенням журі кращим учасникам можуть вручатися спеціальні 
призи.

5. Кращі роботи учасників Конкурсу можуть бути висвітлені в 
друкованих та електронних виданнях за підтримки коледжу.

IX. Умови фінансування Конкурсу
1. Оплата за проживання, харчування, проїзд учасників Конкурсу та 

супроводжуючих осіб здійснюється за власний рахунок учасників, або за 
рахунок організацій, що відряджають, благодійників, а також з інших 
джерел, не заборонених законодавством.
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2. Призовий фонд формується за рахунок спонсорів 
коштів, не заборонених законодавст

В.о. директора

а також

Людмила ЗАМАЙ



Додаток
до Положення про обласний 
конкурс фото та відеоробіт
« Art-Info-F orum»
(пункт 11 розділ IV )

Анкета учасника
обласного конкурсу фото та відеоробіт

«Art-Info-Forum»

Прізвище
Ім’я
По батькові
Конкурсна номінація 
(вибране підкреслити)

Фоторобота
Відеоробота

Вікова категорія
(вибране підкреслити)

7-10 років
11-15 років

Вік
Контактний телефон
E-mail
Навчальний заклад

Керівник:
Адреса закладу
Контактний телефон (з 
кодом)
E-mail
Посилання на вебсторінку 
з роботою у відкритому 
доступі

(дата) (підпис)


