
21.12.2021 № 01-14/559 На № ______ від ____________

Керівникам органів управління 
освітою 

Директорам закладів позашкільної 
освіти туристсько-краєзнавчого 
профілю 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 20.12.2018 
№ 1/9-773, з метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді у 2022 році буде проведена фотовиставка до Дня Соборності 
України: «Україна – це ми!».

Просимо Вас до 17 січня 2022 року на електронну адресу 
polt.center.koncurs@gmail.com направити матеріали фотовиставки згідно з 
порядком проведення обласного етапу фотовиставки до Дня Соборності 
України: «Україна – це ми!» (додається).

За детальною інформацією просимо звертатися за телефоном 099 9573295 – 
методист Рябуха Юлія Анатоліївна.

В. о. директора (підписано) Наталія ПОРУБАЙ 

Додаток
до листа КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»
21.12.2021 № 01-14/559

ПОРЯДОК
проведення обласного етапу фотовиставки до Дня  Соборності України: 

«Україна – це ми!» 

1. Загальні положення
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Фотовиставка до Дня  Соборності України: «Україна – це ми!» (далі - 
Фотовиставка) проводиться у форматі онлайн виставки та обміну 
фотографіями/привітаннями між учасниками Фотовиставки через зручні та 
доступні соціальні мережі.

2. Мета і завдання Фотовиставки
Фотовиставка проводиться з метою реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, активізації національно-
патріотичного виховання учнівської молоді, популяризації вивчення історії, 
пошуку та розкриття юних талантів, формування в учнівської молоді активної 
життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному і культурному житті 
України.

Завдання Фотовиставки:
- формування в учнівської молоді почуття національно гідності, патріотизму, 
причетності до історії та сьогодення України, формування комунікативних 
навичок, соціалізації;
- виявлення талановитих авторів, активізація і популяризація їх творчості, 
створення позитивного іміджу громадян-патріотів в засобах масової інформації 
та в мережі Інтернет;
- підвищення ролі фотомистецтва у освітньому процесі.

3. Учасники
Учасниками Фотовиставки можуть бути окремі учні, вихованці, учнівські 

колективи, гуртки, об’єднання, заклади освіти області.
4. Керівництво

Загальне керівництво організація та проведення Фотовиставки 
здійснюється Комунальним закладом «Полтавський обласний центр 
національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 
молоді Полтавської обласної ради» (далі КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»).

5. Умови оформлення робіт
Для участі в ІІ обласному етапі Фотовиставки необхідно:
1. Розмістити фото на офіційній сторінці вашого закладу в соціальних 

мережах або на офіційному сайті закладу. Обов’язковими умовами для участі є:
- вказати назву Фотовиставки: фотовиставка до Дня Соборності 

України: «Україна – це ми!» в 2022 році;
- зазначити автора або назву колективу;
- зазначити повну назву освітнього закладу;
- вказати назву представленого фото;
- написати привітання до Дня Соборності України іншим учасникам;
- розмістити під фото хештеги:  #poltavatourcenter, #Україна_це_ми, 

#УДЦНПВ.
Фото мають бути якісні та не порушувати авторське право. Конкурсні 

роботи фотовиставки «Україна – це ми!» 2018-2021 років та інших конкурсів 
УДЦНПВ за 2018-2021 роки – не приймаються.

2. Направити на електронну адресу polt.center.koncurs@gmail.com до              
17 січня 2022 року з темою «Україна – це ми!» необхідне фото у форматі jpeg 
або rar гарної якості, за бажанням коротку анотацію до фото (до 2-х абзаців) та 
заповнити заявку:

ЗАЯВКА
на участь в обласному етапі фотовиставки до Дня Соборності України 
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«Україна – це ми!»
від _________________________________________________________

(заклад освіти)
№
з/п

ПІБ
авторів

ПІБ,
посада

керівника

Телефон
керівника

Посилання на 
розміщений 
пост в соц.
мережах

Наголошуємо, що всі матеріали мають бути оформлені одним листом 
(фото, заявка, коротка анотація (за бажанням). При порушенні структури 
заявка та матеріали не розглядатимуться.

6. Підведення підсумків
20 січня 2022 року на офіційній сторінці у Facebook КЗ 

«ПОЦНПВТКУМПОР» https://www.facebook.com/poltavatourcenter будуть 
розміщені фото учасників для онлайн голосування. Взяти участь у голосуванні 
можуть усі бажаючі. За результатами онлайн голосування буде обрано не 
більше 5 фоторобіт, які наберуть найбільшу кількість «вподобань» у 
соцмережі. Переможці онлайн голосування будуть направлені на 
Всеукраїнський етап фотовиставки до Дня Соборності України «Україна – це 
ми!». 

Зверніть увагу! Голосування триватиме до 13 години 21 січня 2022 року.
Організатори заходу залишають за собою право провести додатково 

оцінювання, поданих матеріалів, для подальшого відбору та нагородження.
Авторів найкращих та найоригінальніших робіт буде відзначено 

дипломати та грамотами КЗ «ПОЦНПВКТУМПОР».

Методист (підписано) Юлія 
РЯБУХА

099 9573295

https://www.facebook.com/poltavatourcenter

