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1. Загальні положення

1.1. Положення про фотоконкурс «Університет очима студентів» розробляється 

відділом гуманітарної освіти та виховання і починає діяти з дня підписання 

його ректором ЗНУ.

2. Мета проведення фотоконкурсу

2.1. Підвищення  якості  виховної  роботи,  виявлення  та  розвиток  творчих 

здібностей  студентів,  формування  сприятливого  мікроклімату 

студентського середовища в університеті.

2.2. Формування  у  студентів  почуття  любові  і  гордості  за  свій  університет, 

підготовка  майбутніх  фахівців  висококультурними  і  духовно  багатими 

особистостями.

2.3. Естетичне виховання студентської молоді через мистецтво фотографії.

2.4. Створення колекції найкращих студентських фоторобіт.

3. Організація конкурсу

3.1. Організацією  конкурсу  та  підведенням  підсумків  займається  оргкомітет, 

який  формується  з  представників  ректорату,  факультетів,  відділу 

гуманітарної освіти та виховання.

3.2. На факультетах організація конкурсних заходів покладається на заступників 

деканів з виховної роботи, які доводять до відома студентів інформацію про 

конкурс, приймають фотороботи студентів свого факультету. 

3.3. До участі у конкурсі запрошуються студенти та аспіранти університету.

3.4. Кожен учасник конкурсу може подати 1-3 фотороботи.



3.5. Фотороботи  повинні  бути  представлені  в  кольоровому  зображенні  і  які 

пройшли лише мінімальну комп’ютерну обробку (корекція кольорів, рівнів) 

або ніякої  обробки,  на фотопапері  формату 20х30 см.  На звороті  кожної 

фотографії повинні бути вказані:

– назва роботи та номінація;

– прізвище, ім’я, по-батькові автора, вік;

– факультет, курс, група;

– марка фотоапарату та плівки.

Роботи, які не відповідають даним вимогам, розглядатися не будуть.

3.6. Фотороботи  приймаються  до  17  квітня  2007 року  у  відділі  гуманітарної 

освіти та виховання (навч. корпус № 4, к. 211).

4. Підведення підсумків

4.1. Журі фотоконкурсу формується оргкомітетом.

4.2. Підведення підсумків здійснюється з наступних номінацій:

– «Моя університетська сім’я» (життя моєї групи: свята та будні);

– «Мій друг – студент» (портрет студента (-ки) університету);

– «Нове покоління вибирає…» (фоторобота, яка рекламує здоровий спосіб 

життя).

4.3. Журі оцінює:

– зміст, що відображає тему конкурсу;

– оригінальність ідеї;

– техніку та якість виконання;

– художній рівень.

4.4. Після підведення підсумків буде організована виставка найкращих робіт у 

холі навчального корпусу №1.

4.5. Оргкомітет гарантує дбайливе та акуратне ставлення до фотографій. Після 

закінчення  конкурсу  автори  можуть  отримати  свої  роботи  у  відділі 

гуманітарної освіти та виховання.

4.6. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та грошовими преміями 

(1  місце  у  кожній  номінації  –  250  грн.;  2  місце  у  кожній  номінації  – 

200 грн.;  3  місце  у  кожній  номінації  –  150  грн.),  лауреати  –  почесними 

грамотами та заохочувальними призами (загальна сума призів 150 гривень).


