
6. Визначення  та нагородження переможців конкурсу 

6.1.Переможців Фотоконкурсу визначає журі зі складу членів 

оргкомітету. 

6.2.Переможці Фотоконкурсу отримують дипломи переможців в 

номінаціях, автори кращих робіт отримують Подяки за участь у 

Фотоконкурсі. 

6.3.Кращі роботи студентів братимуть участь у Конкурсі авторської 

фотографії серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації при 

Міністерстві аграрної політики та продовольства України. 

7. Фінансування 

7.1.Витрати на проведення урочистого нагородження, організацію 

Фотоконкурсу та придбання бланків подяк та дипломів фінансується 

за рахунок позбюджетних  призначень та інших, не заборонених 

законом джерел фінансування. 

7.2.Витрати на участь у Фотоконкурсі здійснюються за рахунок 

самих учасників. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про загальноуніверситетський фотоконкурс-виставку 

авторських фотографій студентів та співробітників 

ХНТУСГ «Подих весни»  

1. Загальні положення 

1.1.Загальноуніверситетський фотоконкурс-виставка авторських 

фотографій студентів та співробітників ХНТУСГ «Подих весни» 

(далі – Фотоконкурс) спрямований на підтримку та розвиток 

обдаруваннь у сфері фотомистецтва. 

1.2.Дане Положення визначає порядок організації та проведення 

даного Фотоконкурсу, а також участь та визначення його 

переможців. 

1.3.Організаторами Конкурсу є комітет у справах молоді і спорту, 

рада кураторів, профспілковий комітет, студентський комітет. 

1.4.Загальноуніверситетський фотоконкурс-виставка авторських 

фотографій студентів та співробітників ХНТУСГ «Подих весни»  є 

відкритим і проводиться як творче змагання щорічно у квітні. 

2. Мета та завдання Конкурсу 

2.1.Головною метою Фотоконкурсу є виявлення оригінальних 

творчих здібностей студентів та співробітників університету в галузі 

фотомистецтва. 

2.2.Основними завданнями Фотоконкурсу є: 

- сприяти розвитку фотомистецтва; 

- виявлення та підтримка фотомайстрів; 

- розвиток і реалізація творчих здібностей; 

- сприяння гармонійному розвитку особистості; 



- формування національної свідомості; 

- виховання естетичного та художнього смаку, творчої 

ініціативи; 

- створення умов для творчої самореалізації студентів та 

співробітників і формування у них почуття взаємозв’язку з 

природою; 

- забезпечення якісного та змістовного позааудиторного 

дозвілля. 

3. Організація та керівництво 

3.1. Поточну координацію проведення Фотоконкурсу здійснює 

комітет у справах молоді і спорту та студентський комітет. 

3.2.Організація та керівництво проведення Фотоконкурсу 

покладається на Оргкомітет. 

3.3.До складу оргкомітету входять представники ректорату, комітету 

у справах молоді і спорту, профспілкового комітету, студентського 

комітету. 

3.4.Організаційний комітет визначає термін проведення 

Фотоконкурсу, місце підведення підсумків, займається підготовкою 

інформаційних матеріалів, відзначенням переможців тощо. 

3.5.Оргкомітет  може вносити зміни до порядку та особливостей 

проведення Фотоконкурсу, про які завчасно інформує учасників. 

3.6.Оргкомітет має право не допустити до Фотоконкурсу роботи, що 

не відповідають художньому рівню. 

4. Порядок і умови проведення Фотоконкурсу 

4.1.У Фотоконкурсі можуть брати участь студенти та співробітники 

ХНТУСГ імені П.Василенка індивідуально. 

4.2.Фотоконкурс проводиться в один тур. 

4.3.Фотоконкурс-2014 проводиться у наступних номінаціях: 

- 70-річчя визволення України від німецько-фашистських 

загарбників; 

- 200-річчя з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка; 

- Я і Університет; 

- ми і тварини; 

- рідне село; 

- я люблю Україну; 

- спорт; 

- вільна тематика. 

4.4.За згодою учасників оргкомітет Фотоконкурсу лишає за собою 

право використання конкурсних робіт для організації виставок та в 

інших заходах, що не носять комерційного характеру зі збереженням 

авторства учасників. 

5. Вимоги до авторських фотографій та їх оцінювання 

5.1.До участі у фотоконкурсі допускаються індивідуальні роботи, які 

відповідають тематиці Фотоконкурсу. 

5.2.Приймаються як окремі роботи, так і цикли. 

5.3.Робота має бути власною розробкою учасника. 

5.4.Роботи оцінюються за наступними критеріями: 

- ідея; 

- відповідність тематиці фотоконкурсу та її назві;  

- художня майстерність; 

- оригінальність; 

- новаторство; 

- якість та естетичність; 

- майстерність і акуратність виконання. 

5.5.Роботи мають бути представлені розміром не менше 20х30см, з 

етикеткою 3х7см (комп’ютерний набір) з інформацією: П.І.Б. 

виконавця, назва роботи, номінація.  

5.6.Фотографії, що не відповідають вимогам, для участі у 

Фотоконкурсі не приймаються.  


