
ПОЛОЖЕННЯ  

про Конкурс на кращий фоторепортаж  

«Національно-патріотичне виховання особистості засобами гурткової 

роботи» 

 

1. Загальні положення 

 Метою Конкурсу є: 

 Презентація форм організації гурткових занять та виховних 

заходів з метою створення єдиної системи національного, громадянсько-

патріотичного виховання, забезпечення морально духовного та культурного - 

розвитку школярів, формування соціально зрілої творчої особистості; 

 активізація творчого потенціалу керівників гуртків щодо форм та 

методів здійснення виховного впливу на гуртківців. 

Основними завданнями Конкурсу є: 

 заохочення  педагогів до використання різнопланових форм 

організації гурткових занять та організації виховної роботи з дітьми; 

 оволодіння практичним досвідом у проведенні занять з 

пріоритетом виховного впливу; 

 удосконалення практичних навичок поєднання різних видів 

діяльності на гурткових заняттях; 

 формування навичок створення фоторепортажу як однієї із форм 

звітності; 

 пропаганда творчих досягнень педагогів та вихованців. 

 

2. Номінації конкурсу 

- «Кращий фоторепортаж гурткового заняття» 

- «Кращий фоторепортаж виховного заходу» 

 

3. Керівництво конкурсом 

Керує проведенням конкурсу оргкомітет у складі: 

Балабан О.К. – директор ЦДЮТ 

Масютіна М.Е.- заст. директора з НМР 

Паломар І.В. - заст. директора з НВР 

Демченко Н.Г.- методист  

Кравцова Н.І.- зав. відділом художньо-естетичного виховання 

 

4. Терміни проведення Конкурсу 

Термін проведення Конкурсу з 15.01.19 по 15.06.19. 

1 етап - заочний тур (січень-травень 2019). Звітні матеріали подати на 

розгляд оргкомітету з 15.05.2019 по 01.06.2019 р. 

2 етап – очний (червень). Розгляд конкурсних матеріалів експертною 

комісією.  

 

5. Учасники Конкурсу 



У Конкурсі беруть участь всі керівники гуртків, незалежно від профілю 

роботи гуртка.  

 

6. Умови проведення Конкурсу 
      Для участі у конкурсі педагогам необхідно розробити, підготувати 

та провести з вихованцями гурткове заняття  або виховний захід (на вибір), 

яке сприяло б  формуванню у дітей національних та загальнолюдських 

цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України. Вибір 

тематики, форм та методів організації діяльності залишається за керівником 

гуртка. Педагоги збирають фото матеріали, які висвітлюють використані 

форми та методи організації гурткового колективу та оформляють 

фоторепортаж про проведене заняття чи захід. 

 

Матеріали, які подаються на конкурс: електронний варіант 

конкурсної роботи (додаток 2). 

 фото репортаж (10 фото з короткими тезисними коментарями, які 

пояснюють діяльність дітей чи педагога); 

 висновки про переваги використаних форм та методів на занятті з 

метою духовного розвитку особистості гуртківця; 

 

7. Критерії оцінювання 

Кожна конкурсна робота оцінюється всіма членами оргкомітету 

відповідно таких критеріїв: 

 Відповідність вимогам конкурсу. 

 Оригінальність, доцільність  форм та методів роботи. 

 Змістовність та виховний потенціал заняття. 

 Актуальність теми. 

 Досягнення очікуваних результатів. 

 Вміння керівника гуртка презентувати власне заняття, захід. 

 

8. Підведення підсумків Конкурсу 

   Переможці конкурсу визначаються  за кількістю балів, які набирає 

представлена робота. Кращі конкурсні роботи будуть представлені на сайті 

ЦДЮТ в електронному методичному бюлетені «Пролісок» та використані 

для друку у професійних виданнях/буклетах. 

Підведення  підсумків конкурсу відбудеться під час роботи першої 

педагогічної ради колективу закладу у новому навчальному 2019-2020 році. 

  

 

 

 

  

 

 



Додаток  

Структура конкурсної роботи 
 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

гурткового заняття (виховного заходу) «_________» 

 

 

Гурток: 

Керівник гуртка: 

Тема: 

Мета: 

Методи: 

Обладнання: 

Очікувані результати: 

Фото (10 шт.), коментар до кожного. 

 

Фото 

Коментар (2-3 речення пояснення діяльності дітей чи педагога) 

 

Висновок: до 1 сторінки: переваги 

 
 


