
28.12.2022 № 01-14/374 На № ______ від ____________ 
 

Керівникам органів управління  

освітою  
 

Директорам закладів позашкільної  

освіти туристсько-краєзнавчого  

профілю  
 

 

 

 На виконання наказу Українського державного центру національно-

патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді від 

19.12.2022 №101-А «Про фотовиставку «Україна – це ми!», відповідно до п.202 

Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2023 рік, затвердженого наказом МОН України від 

28.11.2022 №1063, з метою реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді у 2023 році буде проведено обласний етап 

фотовиставки до Дня Соборності України: «Україна – це ми!» (далі – 

Фотовиставка). 

 Просимо за можливості долучитися до участі, пройти електронну 

реєстрацію за посиланням https://cutt.ly/o08nKkn та завантажити матеріали 

фотовиставки до 16 січня 2023 року згідно з Порядком проведення (додається). 

За детальною інформацією просимо звертатися за телефоном 099 9573295 – 

методист Рябуха Юлія Анатоліївна. 

 

 

В. о. директора  (підписано)                Андрій  ПІВНЯК  
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Додаток 

до листа КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

28.12.2022 № 01-14/374 

 

ПОРЯДОК 

проведення обласного етапу фотовиставки до Дня  Соборності України: 

«Україна – це ми!»  

 

1. Загальні положення 

 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 національної гідності, 

патріотизму, причетності до історії та сьогодення України, формування 

комунікативних навичок, соціалізації, відчуття єдності українців у складних 

сучасних умовах; 

- виявлення талановитих авторів, активізація і популяризація їхньої 

творчості, створення позитивного іміджу громадян-патріотів в засобах масової 

інформації та в мережі Інтернет; 

- підвищення ролі фотомистецтва у освітньому процесі. 

 

3. Учасники Фотовиставки 

 Учасниками Фотовиставки можуть бути окремі учні, вихованці, учнівські 

колективи, гуртки, об’єднання, заклади освіти області, дитячі громадські 

організації. 

 

4. Керівництво Фотовиставки 

 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 участі у Фотовиставці 

5.1. На обласний етап Фотовиставки приймається до 2 фотографій від 

закладів освіти. 
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5.2. Учасники публікують матеріали Фотовиставки на сторінці закладу 

освіти, гуртка, творчого об’єднання у соціальній мережі Facebook та/або на 

офіційному сайті закладу освіти, який представляє(ють) учасник(и), з 

обов’язковим розміщенням відповідних хештегів #poltavatourcenter, 

#Україна_це_ми, #УДЦНПВ. 

При висвітленні на соціальних сторінках та сайтах учасники обов’язково 

мають вказати: 

- автора або назву колективу; 

- повну назву закладу освіти; 

- назву представленого фото; 

- привітання до Дня Соборності України іншим учасникам. 

Учасники можуть додати до власної публікації анотацію про історію Дня 

Соборності України, концепцію роботи та/або власні дослідження. 

Публікація має бути загальнодоступною з моменту її оприлюднення 

(група у мережі Facebook має бути відкритою). 

За умови відсутності на момент реєстрації (до 16.01.2023 року включно) 

доступу до публікації участь особи чи колективу у Фотовиставці анулюється. 

 

5.3. Реєстрація на участь в обласному етапі Фотовиставки здійснюється 

відповідальною особою від закладу освіти у Google-формі за посиланням: 

https://cutt.ly/o08nKkn до 16.01.2023 року включно. 

Кожен учасник Фотовиставки має бути зареєстрований окремо! 

Під час реєстрації, відповідальна особа надає згоду на обробку 

персональних даних учасників Фотовиставки та використання наданих 

матеріалів організаторами Фотовиставки у соціальних мережах та мережі 

Інтернет. 

 

5.4 Фотографії мають бути гарної якості та не порушувати авторське 

право.  

Організатори наполегливо не рекомендують публікувати фото із 

зображенням осіб, які є учасниками бойових дій, волонтерськими активістами, 

внутрішньо переміщеними особами. 

Тематика фотоматеріалів  довільна, але має відповідати змісту заходу. 

Фотографії можуть бути кольорові, чорно-білі, різні за жанром: портретні 

(автопортрет, сімейні, колективні), документальні, репортажні, сюжетні, 

краєвиди, панорами тощо. 

Фотоматеріали прикріпляються у форматі JPEG під час реєстрації у 

Google-формі і повинні бути розміром не більше 100 МВ.  

Файл фотографії повинен іменуватися так: прізвище, ініціали 

автора_назва закладу освіти (коротко), наприклад, Олексієнко 

О.В._ПолтавськаЗОШ-15. 

 

  

https://cutt.ly/o08nKkn
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6. Підведення підсумків Фотовиставки 

Організатори заходу залишають за собою право провести додатково 

оцінювання поданих матеріалів для подальшого відбору та нагородження.  

Роботи Фотовиставки будуть представлені на офіційному сайті КЗ 

«ПОЦНПВТКУМПОР» та сторінці у Facebook, фотовиставках та інших заходах 

відповідної тематики за умови дотримання всіх умов оформлення. 

Автори найкращих та найоригінальніших робіт будуть відзначені 

грамотами та подяками КЗ «ПОЦНПВКТУМПОР». 

 

 


