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Директорам дитячих 
фото, -відео-,кіностудій, 
керівникам закладів 
позашкільної освіти 

 
Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації та 

Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
запрошують команду Вашої установи прийняти участь у відкритому XVІІ 
Міжрегіональному фото-, кінофестивалі «Осінні барви Буковини»  (далі – 
Фестиваль), який відбудеться 29 - 30 жовтня 2020 року ОНЛАЙН 

 
УЧАСНИКИ 

У Фестивалі беруть участь учнівська та студентська молодь віком від 

9 років та їх керівники. Склад команди може змінюватись на розсуд учасників. 
Вікові категорії: 

 молодша вікова категорія – 9 – 12 років (включно); 
 середня вікова категорія – 13 – 16 років (включно); 
 старша вікова категорія – від 17 років; 
 керівники та наставники. 

 
МІСЦЕ ТА ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ 

Місцем проведення Фестивалю визначено м. Чернівці.  
Термін проведення: 
 І етап – вересень-жовтень 2020 року (оголошення теми, учасники 

визначаються із роботами та надсилають їх на електронну адресу: 

osinnibarvi@ukr.net 
ДЕДЛАЙН (останній день прийому робіт) – 21 жовтня 2020 року; 
 ІІ етап – 21-26 жовтня 2020 (робота журі: перегляд, оцінювання 

робіт учасників Фестивалю); 
 ІІІ етап – 29 – 30 жовтня 2020 року (нагородження переможців 

та лауреатів, бліц конкурс). 
 



Для участі у Фестивалі необхідно зареєструвати кожну роботу за 
посиланням: 

Фотороботи: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkWJNy4N7xPFz2GL_TWCmb3d
OEXLXnbQpqcO1t3qVEYrJsg/viewform?usp=sf_link 

(створити теку на гугл диску та надати повний доступ) 
 

Кінороботи: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJ6mEUJzlMo-

USxA7UV7AgEXdi5RKcpsvu-8nqskpb9bv0A/viewform?usp=sf_link 
 
Конкурсні роботи та супровідні і монтажні листи (Додаток №1,2,3) 

учасників Фестивалю просимо подати до 21 жовтня на електронну адресу 
osinnibarvi@ukr.net та друковані роботи за адресою:  

1) 58029 м. Чернівці, вул. О. Кошового, 30 
Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді 
2) м. Чернівці 
Відділення «Нової пошти» №7 
Плотнікова Інна Дмитрівна 
За додатковою інформацією прохання звертатися за тел.:  
0372 576767; 
0678029214; 0954182922 Плотнікова Інна Дмитрівна. 

 
ЖАНРИ ФОТОРОБІТ 

 Архітектурна фотографія 
 Міський пейзаж 
 Сільський пейзаж 
 Індустріальний пейзаж 
 Морський пейзаж 
 Натюрморт 
 Food-фотографія 
 Портретна фотографія  
 Street(вулична) фотографія 
 Репортаж (вгадай подію) 
 Book (модельне фото) 
 Фотополювання-птахи 
 Фотополювання-комахи 
 Фотополювання-тварини 
 Фотополювання(інші істоти) 
 Підводна фотографія 
 Макрозйомка 
 Флора 
 Нічна зйомка 
 Експериментальне фото 
 «Фото реконструкція «Світлинами козацтва» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkWJNy4N7xPFz2GL_TWCmb3dOEXLXnbQpqcO1t3qVEYrJsg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkWJNy4N7xPFz2GL_TWCmb3dOEXLXnbQpqcO1t3qVEYrJsg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJ6mEUJzlMo-USxA7UV7AgEXdi5RKcpsvu-8nqskpb9bv0A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJ6mEUJzlMo-USxA7UV7AgEXdi5RKcpsvu-8nqskpb9bv0A/viewform?usp=sf_link


Завдання: відтворити світлину, яка відображатиме життя козацтва: побут, 

битви, збори, силу духу, міць і т. д. або відтворити картину, малюнок на якому 

зображено епізод козацького життя, зробивши світлину в реальному часі, яка 

буде максимально наближеним відтворенням обраного оригіналу. 
 

 
ВИМОГИ ДО ФОТОРОБІТ: 

 учасник представляє не більше 3-х робіт із зазначених номінацій (не 

більше 1 в номінації), крім репортажної зйомки (до 5-ти робіт); 
 формат фоторобіт в електронному варіанті – jpeg; 
 розмір друкованих фоторобіт – 210 мм х 290 мм (формат А4, без 

рамок і паспарту); 
 до кожної фотороботи додається супровідний лист, в якому 

зазначається: назва роботи; номінація, ім’я, прізвище, дата народження 

(хх.хх.хххх), місце проживання та назва закладу, який представляє учасник; ім’я, 

прізвище, номер мобільного телефону та email педагога; дата, місце зйомки та  

короткий опис;  
  на зворотній стороні кожної роботи олівцем вказати назву роботи; 

ім’я, прізвище, вік автора; місце проживання; назву закладу; 
 

ЖАНРИ КІНОРОБІТ 
 Репортаж 
 Інтерв’ю 
 Екшн 
 Пригодницький фільм 
 Детектив 
 Кінокомедія 
 Музичний фільм 
 Фільм-драма 
 Трилер 
 Фантастичний фільм 
 Документальний фільм 
 Мультиплікаційний фільм 
 Рекламний ролик 
 Освітній фільм 

 
ВИМОГИ ДО КІНОРОБІТ: 

 Учасники представляють до 2-х робіт від одного учасника із 

зазначених жанрів (не більше 1 в жанрі) Приймаються як індивідуальні 

кінороботи, так і колективні. 
 оформити супровідні листи (Додаток №3); 
 тривалість відео:  



 до 2-х хвилин, якщо це рекламний ролик, включаючи вступ та 

заключну частину; 
 до 15 хвилин, якщо це короткометражний фільм, включаючи 

вступ та заключну частину; 
 Роботи надаються у цифровому форматі Mpg4, та мають бути 

розміщені на каналі YouTube (надати посилання); 
 До кожної роботи надається монтажний лист, в якому зазначається: 

назва роботи; жанр; ім’я, прізвище, дата народження (хх.хх.хххх), місце 

проживання, назва закладу, який представляє учасник; ім’я, прізвище, номер 

мобільного телефону та email педагога; хронометраж сюжету, короткий зміст та 

мета; 
 Використання під час зйомки та монтажу спеціальних програм та 

інструментів залишається на розгляд автора. 
 
Організатори Фестивалю залишають за собою право використовувати 

фото та кінороботи учасників при проведенні виставок та інших заходів, у 

соцмережах із зазначенням авторів.  
 
Директор        Петро ПЛЕШКО 
 

Вик. Інна ПЛОТНІКОВА  
(0372) 576767; 0678029214; 0954182922  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №1 

Заявка 
команди-учасника ______________________________________________(повна назва закладу) 

для участі у Фестивалі-конкурсі 
«Осінні барви Буковини» - 2020 

 
№ 
з/п 

ПІБ 
учасника 

(без 

скорочень) 

Дата 

народження у 

форматі  
хх.хх.хххх  
та вікова 

категорія 

Повна назва 

гуртка, або 

студії 

Фото 
робота 
(назва) 

Кіноробота 
(назва) 

Жанр 
(згідно 

положення) 

ПІБ 

керівника 
гуртка 

(студії, 

об’єднання) 

Email та  
№ моб. 

телефон 

1.    1. 
 

1. 
 

   

2. 2. 
 

 

3. 3.  

2.    1. 
 

1.    

2. 
 

2.  

3. 3.  



Додаток №2 
(ЗРАЗОК) 

Супровідний лист до фото  

 

НАЗВА СТУДІЇ ЧИ ГУРТКА: Фотостудія «Кадр» Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості 

НАЗВА РОБОТИ «Миле сонечко»  

НОМІНАЦІЯ   ФОТО, 25 червня 2018 р. в Одесі, пляж «Ланжерон» 

ЖАНР  вулична фотографія 

АВТОР Іван Меменюк (15.10.2005 – 9 років)# 

ВІКОВА КАТЕГОРІЯ  молодша 

АДРЕСА  м. Чернівці, вул.  Героїв Майдану,25/3 

  067-55-35-445 (учасника) 

  e-mail: pft@ukr.net (учасника) 

КЕРІВНИК   Іванов Іван Іванович  - керівник гуртків Чернівецького обласного 

центру науково-технічної творчості, заслужений діяч культури 

  050-55-34-567 (керівника) 

  e-mail: panda@gmail.com (керівника) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №3 
(ЗРАЗОК) 

 

Супровідний лист до відео-кіноробіт  

 

НАЗВА СТУДІЇ ЧИ ГУРТКА    Фотостудія «Кадр» Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості 

НАЗВА РОБОТИ «Чи боїшся ти темряви»  

НОМІНАЦІЯ   відео, відзняте та змонтоване у червні 2018 р. 

ЖАНР  трилер 

ХРОНОМЕТРАЖ   7 хв. 

АВТОР(И)  Булига Іванка (08.09.2008-10 років), Іван Меменюк (15.10.2005 –  

9 років)# 

ВІКОВА КАТЕГОРІЯ  молодша 

АДРЕСА  м. Чернівці, вул.  Героїв Майдану,25/3 

  067-55-35-445 (учасника) 

  e-mail: pft@ukr.net (учасника) 

КЕРІВНИК   Іванов Іван Іванович  - керівник гуртків Чернівецького обласного 

центру науково-технічної творчості, заслужений діяч культури 

  050-55-34-567(керівника) 

  e-mail:pft@ukr.net(керівника) 
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