
Попередні умови конкурсної програми 43 обласних змагань серед працівників           

освіти і науки з пішохідного туризму 

1. Конкурс відеопрезентацій чи відеофільмів 

Відеопрезентації та відеофільми мають відображати такі напрямки: спортивно-туристські 

походи, змагання, спортивно-туристську діяльність закладів освіти міст, районів та об’єднаних 

територіальних громад. 

Відеопрезентація тривалістю до 5-7 хвилин має бути змонтована, озвучена, містити титри 

(назва, оператор, автор монтажу, інформація про маршрут, захід проведення, терміни 

подорожі, найменування перешкод і природних об’єктів). Відеопрезентація створюється в 

програмі Microsoft Office Power Point 2016 та надається на USB накопичувачі.  

Відеофільми потрібно представити у форматі mpeg, mpeg 4, mov, wmv та за тривалістю не 

мають перевищувати 8 хвилин. 

Відеопрезентації та відеофільми не повинні дублювати одне одного. 

Журі може зняти з конкурсу фільми з явною комерційною рекламою, з порушенням закону 

про охорону природи, з порушенням хартії туристів. 

Фільми оцінюються за критеріями: 

- Актуальність теми – 20 балів; 

- Зміст: логічно вистроєний сюжет, де прослідковується режисерський задум, 

інформативність, лаконічність, оригінальність ідеї, соціальна важливість – 20 балів; 

- Операторська майстерність: якість відео або фото-зйомки проходження певних 

перешкод, природних об’єктів місцевості, якість «картинки», рівень володіння 

спеціальними засобами – 20 балів; 

- Монтаж: якість монтажу, наявність звукового та дикторського супроводу (або титри), 

оформлення фільму (початок, кінець, підписи ключових перешкод, коментарі, титри), 

використання відео ефектів – 25 балів; 

- Загальне емоційне сприйняття та естетичність роботи – 15 балів. 

2. Умови проведення конкурсу фотографій. 

Конкурс фотографій проводиться у двох номінаціях:  

- „Туристи змагаються” – епізоди туристських змагань, зборів, тренувань, походів, які 

відображають технічну сторону змагань, суперництво команд або окремих учасників; 

- „На маршруті з посмішкою” – вдало схоплений смішний момент туристського життя. 

Конкурсні фотографії повинні відображати туризм як форму активного відпочинку, цікаві 
події, що відбувалися під час походів, туристських змагань тощо. 

На конкурс приймаються кольорові і чорно-білі фотографії. Кожна фотографія повинна 
мати електронну версію. На кожну номінацію від території (команди) подається по одній 
фотографії. Фото-колажі конкурсній оцінці не підлягають. Фотографії повинні бути без рамок, 
дати і т.д.  

На звороті фото має бути зазначено назву роботи, назву номінації, прізвище та ім’я 
автора. Фотографії здаються під час проходження мандатної комісії (кожна в окремому файлі 
чи конверті). 

Фотографії оцінюються за критеріями: 
- зміст, що відображає тему фотоконкурсу, повнота розкриття теми; 
- оригінальність; 



- технічна досконалість; 
- якість фотодруку; 
- умови зйомки, складність кадру, унікальність моменту, відображеного в фото. 

Технічні вимоги до фотографій: 
- розмір кольорових і чорно-білих фотографій – А4 (30 х 20 см) або 29,7 х 21,0 см;  
- фотографії повинні бути надруковані виключно на фотопапері; 
- допускається мінімальна обробка у фоторедакторах (яскравість, контрасність, корекція 

кольору). 
Оцінювання фотографій учасників здійснює журі за 20-бальною шкалою. 
Організатори залишають за собою право використовувати фотороботи у проведенні 

виставок, підготовці та видавництві інформаційних матеріалів, публікацій зі збереженням 
права інтелектуальної власності. 

3. Конкурс туристської пісні. 
Команда представляє на конкурс 2 туристські пісні. У разі необхідності команда може 

запросити для акомпанування (без підтримки голосом) власного керівника, представника чи 
керівника іншої команди. 

Критерії оцінювання: відповідність тематиці, рівень виконавської майстерності (вокал, 
музичний супровід, артистичність, хореографія, оригінальність костюму), авторство, загальне 
враження від виступу. За виконання авторської пісні, участь у конкурсі всієї команди 
надаються заохочувальні бали. 

  
 

 


