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Додаток до наказу 
№ від ^  ,1<?/гР

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс зі створення 

логотипа Запорізького національного університету

1. Загальні положення
1.1. Організатором Конкурсу зі створення логотипа Запорізького

національного університету (далі -  Конкурс) виступає Запорізький
національний університет.

1.2. Логотип — будь-яка комбінація позначень (емблема, слова, літери,
цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), яка здатна передати 
унікальність закладу вищої освіти та ідентифікувати його серед інших;
постійний графічний, словесний, образотворчий або об’ємний знак,
комбінований із зображенням, літерами, цифрами, словами або без них.

1.3. Інформація про терміни, умови проведення і результати конкурсу 
розміщується на офіційному сайті Запорізького національного університету.

2. Терміни проведення конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з 19.11.2018 року по 19.12.2018 року.
2.2. Конкурс проводиться в III етапи:
- 1-й етап -  проводиться прийом заявок і конкурсних робіт. Заявки на 

участь у конкурсі з поданими роботами приймаються до 19.12.2018 року 
включно.

- ІІ-й етап -  засідання журі та відбір переможця на основі критеріїв 
оцінки та голосування членів журі проводиться з 20.12.2018 року по 27.12.2018 
року.

- ІІІ-й етап -  оголошення переможця конкурсу та нагородження -  до 
15.01.2019 року.

3. Мета та завдання конкурсу:
3.1. Конкурс проводиться з метою створення та визначення найкращого 

логотипа Запорізького національного університету, який буде здатний передати 
унікальність вишу та ідентифікувати заклад серед інших, а також будуть 
використані в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямованих на 
формування позитивного іміджу ЗНУ в Україні та за кордоном.

3.2. Завданнями Конкурсу є:
залучення колективу Запорізького національного університету, 

студентів коледжів, аспірантів і докторантів до розробки логотипа Запорізького 
національного університету та формування корпоративної культури;

розроблення та створення унікального логотипа Запорізького 
національного університету, який слугуватиме поширенню інформації про виш 
як провідний заклад вищої освіти запорізького регіону та України;
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- підвищення привабливості Запорізького національного університету в 
українському освітньому просторі.

4. Умови проведення конкурсу:
4.1. Для організації та проведення Конкурсу, а -також оголошення його 

результатів, наказом ректора Запорізького національного університету 
створюється та затверджується персональний і кількісний склад журі Конкурсу.

4.2. Основною формою роботи журі є засідання.
4.3. Засідання журі Конкурсу є легітимним, якщо на ньому присутні не 

менш як дві третини від його складу.
4.4. Рішення журі приймається більшістю від присутніх членів шляхом 

відкритого голосування. У разі рівномірного розподілу голосів, головуючий має 
право вирішального голосу.

4.5. Члени журі:
- беруть участь в обговоренні, розгляді та зіставленні конкурсних робіт і 

забезпечують прийняття рішення про визначення переможця Конкурсу;
- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на 

Конкурс, а також на відображення своєї думки у протоколі засідання журі;
зобов’язані дотримуватися норм законодавства, об’єктивно та 

неупереджено розглядати конкурсні роботи;
- мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає 

вимогам і суперечить основним засадам і принципам Запорізького 
національного університету та чинному законодавству України.

4.6. У Конкурсі можуть брати участь всі науково-педагогічні, наукові, 
педагогічні працівники, співробітники університету, студенти, аспіранти і 
докторанти Запорізького національного університету.

4.7. Участь у конкурсі безкоштовна.
4.8. До конкурсних робіт обов’язково додається заявка з відомостями про 

автора, що включають: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи/навчання, 
посада, контактні телефони та електронна адреса.

4.9. Конкурсні роботи надсилаються на розгляд в електронному вигляді 
на е-таіі: 2пи1о&о@іатаі1.согп або завантажуються на інших ресурсах з 
наданням доступу до файлу.

4.10. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.
4.11. Журі не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату 

чи пошкодження заявки.
4.12. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно чи не відповідатимуть 

умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі 
в Конкурсі не допускаються.

4.13. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не 
рецензуються.

4.14. Конкурсні роботи повинні містити графічне зображення логотипа, 
специфікації кольорів, авторські пояснення щодо 'виконання логотипа, а також 
супроводжуватися заявою, заповненою автором роботи, про те, що він (вона) в
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разі перемоги даної конкурсної роботи передає права інтелектуальної власності 
на конкурсну роботу організатору Конкурсу (Запорізькому національному 
університету) і дає дозвіл на вільне використання логотипа в рекламно- 
інформаційних та промоційних цілях.

4.15. Факт участі в Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду 
учасників з Положенням про конкурс.

4.16. Беручи участь у Конкурсі, учасник конкурсу/переможець 
підтверджують свою згоду, що інформація про факт перемоги, а також ім’я або 
нікнейм переможця Конкурсу можуть бути опубліковані на офіційному сайті 
ЗНУ й у соцмережах, без сплати будь-якої винагороди.

4.17. Учасник конкурсу підтверджує повне розуміння викладених умов 
Конкурсу та повністю погоджується з Положенням про Конкурс.

4.18. Беручи участь у Конкурсі, учасник стверджує, що вся надана ним 
інформація, в тому числі та, що містить персональні дані, надана ним на 
законних підставах.

5. Вимоги до конкурсних робіт:
5.1. Запропоновані конкурсні роботи мають бути оригінальними за ідеєю 

та змістом художнього оформлення, які відображатимуть мету і завдання 
Конкурсу.

5.2. Логотип повинен бути сучасним, лаконічним, має передавати основну 
інформацію про ЗНУ, символіка -  загальною і легкозрозумілою для 
представлення на виставках, ярмарках, у публікаціях, культурних заходах, а 
також для використання на сувенірній та друкованій рекламній продукції.

5.3. Логотип несе загальну ідею бренду, повинен ідентифікувати ЗНУ в 
інформаційному просторі на регіональному, національному та міжнародному 
рівнях, формувати позитивний імідж закладу при проведенні публічних заходів, 
виставок, фестивалів тощо.

5.4. Логотип може бути виконаний двома мовами (українська та 
англійська).

5.5. Логотип повинен відповідати нормам моралі та етики.
5.6. Логотип повинен бути максимально спрощеним для виготовлення, 

без перевантаження зайвою інформацією.
5.7. Логотип повинен бути однаково естетично привабливим як у 

кольоровому (художньому), так і чорно-білому (графічному) виконанні.
5.8. Проект логотипу повинен супроводжуватись описом.
5.9. Логотип повинен бути придатний для використання та нанесення на 

різноманітних предметах, матеріалах, наприклад, друкованих виданнях, 
сувенірній продукції (папір, картон, скло, дерево, метал), кераміці, фото-, 
відеоматеріалах, вивісках, веб-ресурсах тощо.

5.10. Відповідність технологічним вимогам (збереження можливості 
читання при змінах розміру, однаково вдалий виглад як у кольоровому, так і в 
монохромному варіанті).



5.11. Надання письмового обґрунтування змісту логотипу в електронному 
вигляді.

5.12. На конкурс логотипів не допускається подання зображення, права 
інтелектуальної власності на які (елементи яких) належать іншим особам.

6. Технічні вимоги та параметри:
6.1. Роботи приймаються в електронному вигляді:
- у растровому форматі фалів (]ре§, ІіГ, рп§+альфа, рзсі.) з роздільною 

здатністю не менше 600 сірі;
- у векторному форматі файлів (ссіг, ерв, рсії).
6.2. Назва конкурсної робота (імена файлів) повинна містити прізвище 

автора англійською мовою.

7. Визначення переможців Конкурсу
7.1. Результати роботи журі оформляються протоколом засідання.
7.2. Протокол засідання містить інформацію:
- дату, час та місце проведення;
- прізвища, імена та по батькові членів журі;
- прізвища, імена та по батькові конкурсантів;
- результати голосування.
7.3. Визначення переможця відбувається на основі критеріїв оцінки та 

голосування членів журі.
7.4. Рішення про переможця Конкурсу затверджується протоколом журі.
7.5. Журі Конкурсу залишають за собою право використовувати надані 

конкурсні роботи в некомерційних цілях і без винагороди автору.

8. Нагородження переможця Конкурсу
8.1. Переможець Конкурсу буде відзначений грошовою винагородою.
8.2. Після оголошення переможця Конкурсу робота та інформація про її 

автора оприлюднюється на офіційному сайті Запорізького національного 
університету.

8.3. Після оголошення переможця Конкурсу робота стає власністю 
Запорізького національного університету.
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Начальник відділу 
доуніверситетської підготовки, 
профорієнтації та працевлаштування Г.В. Микитів


