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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу аматорських фоторобіт 

«Краса врятує світ» 

 

Я зірвала квітку 

і вона зів’яла, 

я спіймала жука і він помер в мене в долоні. 

І тоді я зрозуміла, 

що до прекрасного можна 

доторкнутися лише тільки серцем 

 

Конкурс проводить Кропивницький інженерний коледж  Центральноукраїнсько-

го Національного технічного університету, громадська організація «Центр підтримки 

інтелектуальних ініціатив «Колесо»  за підтримки: 

департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Кіро-

воградської обласної організації національної спілки фотохудожників України, Управ-

ління освіти Міської ради міста Кропивницького, Кіровоградського обласного крає-

знавчого музею, Кіровоградського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді. 

Мета конкурсу: 

Поглиблення знань учнівської молоді про первоцвіти, їх значення в культурних 

традиціях та етносі рідного краю; визначення нових місць зростання первоцвітів (чер-

вонокнижних, ендемних, лікарських) на теренах нашої області.  

          Донести до громадськості красу і цінність первоцвітів та спонукати прагненню 

їх захисту 

 



КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ  з 05.03.2019 по 05.06.2019  

УРОЧИСТЕ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

відбудеться 12.06.2019 о 13 годині в актовій залі КІК ЦНТУ.  

Основні положення конкурсу: 

 В конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх шкіл (7-11 класи), студенти ко-

леджів та університетів міста і області; вчителі, викладачі навчальних закладів, 

журналісти, фотографи-аматори. 

 На конкурс може бути представлено не більше 5 робіт від кожної особи. 

 Розмір фоторобіт не менше ніж 20х30 см, пейзажні фото (20х30 см по меншій 

стороні). 

 Заявка на участь в конкурсі – додаток 2 

 Оформлення робіт – додаток 3 

 Кожен первоцвіт представлений двома фотороботами: одна – пейзажна, з вказів-

кою місцезнаходження, друга  - первоцвіт крупним планом. 

 Не приймаються фотороботи, взяті із ЗМІ. 

 Не представляти свої роботи для публікацій до кінця проведення конкурсу. 

 Розмір не менше 2000px по короткій стороні, у повному розмірі в форматі JPEG. 

 Комп’ютерна графіка не допускається за винятком необхідної корекції фотог-

рафії. 

 Надіслані фотографії повинні бути авторськими і вільними від прав третіх осіб. 

 Роботи, які не відповідають вимогам, до участі в конкурсі не допускаються. 

 
Фотороботи, які брали участь у конкурсі не повертаються.  

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

 буде проводитися з урахуванням вікових категорій учасників: 

 Середня вікова категорія (13 – 16 років) 

 Старша вікова категорія ( 16 – 22 роки) 

 Категорія дорослих (23 роки і старші) 

 НАГОРОДЖЕННЯ: 

Дипломи   І, ІІ, ІІІ ступенів. 

Грамоти: 

 « За Кращий пейзаж» ; 

 «За кращий крупний план»; 

 «За кращу композицію»; 

 



 «За краще кольорове вирішення»; 

 «За кращий віршований супровід».  

 
 

ФОТОРОБОТИ НАДСИЛАЮТЬСЯ 
ДО 20 травня 2019 року 
Укрпоштою на адресу: 
 

 

 

 

 

 

А також можна надіслати фотороботи в електронному вигляді на електрону пошту 

eksampei_eko@ukr.net 

 

Для зручності учасників конкурсу будуть організовані поїздки до місця проростання 

первоцвітів по суботах та неділях. Групи формуються з понеділка по четвер. 

Довідки за тел: +380504879459 Бабанська Ніна Ігорівна 

  

25002, 

вул. Ю. Олефіренка №6, 

Кропивницький інженерний коледж  

Центральноукраїнського Націона-

льного технічного університету, 

місто Кропивницький 



Додаток 1 

Склад журі конкурсу «Краса врятує світ»: 

Голова журі : Сторожук М.В.  

директор Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнсько-

го Національного технічного університету, керів-

ник громадської організації «Центр підтримки інтелектуальних ініціатив 

«Колесо»  

Члени журі:  

 Шрамко О.О.  – голова Кіровоградської обласної організації Національної 

спілки фотохудожників України; 

 Вовкотруб  Ю.В. – адміністратор сайту nature.kr.ua 

 Гоменюк Г.О. – заступник начальника управління департаменту екології 

та природних ресурсів обласної державної адміністрації 

 Костенко Л.Д. – начальник  управління освіти міської ради міста Кропив-

ницького  

 Агапєєва Н.Ю. – директор Кропивницького обласного краєзнавчого музею  

 Антоненко Т.І. – почесний член обласної організації Національної спілки 

фотохудожників України 

 Вівсяний О. Б. - заступник директора Кропивницького інженерного коле-

джу ЦНТУ з виховної роботи 

 Шевченко О.І. – керівник проектної групи «Ексампей-ЕКО» в «Live-

інкубатор» Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнсько-

го Національного технічного університету 

 Бабанська Н. І. – керівник еколого-натуралістичного та краєзнавчого на-

прямку роботи в громадській організації  «Центр підтримки інтелектуаль-

них ініціатив «Колесо»  

 Павлова Н. С. – викладач Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ, 

керівник проектної групи еколого-натуралістичного напрямку. 

 Бєлан Ірина – студентка  Кропивницького інженерного коледжу ЦНТУ 

 

 

  



Додаток 2 

Заявка заповнюється розбірливо, без скорочень, українською мовою 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТЬ У ФОТОКОНКУРСІ «КРАСА  ВРЯТУЄ  СВІТ» 

 

необхідно відправити (чи доставити особисто) разом з фотороботами за адресою орга-

нізаційного комітету до 20 травня 2019 року 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА 

 

 

(прізвище, ім’я) 

 

(власна електронна пошта, якщо є) 

 

(число, місяць та рік народження) 

 

(адреса навчального закладу) 

 

(електронна адреса навчального закладу) 

 

 

НАША АДРЕСА: 

 

Поштова: 25002, вул. Ю. Олефіренка №6, Кропивницький інженерний ко-

ледж Центральноукраїнського Національного технічного університету, місто 

Кропивницький (для фотографій і заявки) 

Пошта: eksampei_eko@ukr.net(для електронної версії фоторобіт) 

 

 

 



Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Допускаються коментарі у віршованій формі (на окремому аркуші). 
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 Назва фотороботи  

 Прізвище та ім’я автора  

 Освітній заклад, клас або 

курс і група 

 


