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Уманського національного університету садівництва 

1. Загальні положення
1.1. Фотоконкурс-виставка авторських фотографій студентів

Уманського національного університету садівництва (далі -  Конкурс) 
спрямований на підтримку та розвиток обдарувань у сфері фотомистецтва.

1.2. Це Положення визначає порядок організації та проведення
Конкурсу, а також участь та визначення його переможців.

1.3. Організаторами Конкурсу є ректорат, профком та рада
студентського самоврядування університету.

1.4. Конкурс є відкритим і проводиться до 175 річниці заснування 
Уманського НУС.

2. Мета та завдання Конкурсу
2.1*. Головною метою Конкурсу є виявлення творчих здібностей, 

оригінального підходу студентів університету в галузі фотомистецтва.
2.2. Основними завданнями Конкурсу є:
-  розвиток і реалізація творчих здібностей;
-  сприяння гармонійному розвитку особистості;
-  виховання естетичного та художнього смаку, творчої ініціативи;
-  сприяння розвитку фотомистецтва;
-  формування національної свідомості;
-  створення умов для творчої самореалізації студентів і формування 

у них почуття взаємозв’язку зі світом;
-  забезпечення профорієнтаційної роботи серед сільської молоді з 

метою популяризації аграрних спеціальностей;
-  забезпечення якісного та змістовного позааудиторного дозвілля.



3. Організація та керівництво
3.1. Поточну координацію проведення Конкурсу здійснює рада 

студентського самоврядування університету.
3.2. Організація та проведення Конкурсу покладається на 

Організаційний комітет (далі Оргкомітет).
3.3. До складу Оргкомітету входять представники ректорату, ради 

студентського самоврядування, заступники деканів з виховної роботи, 
директор наукової бібліотеки.

3.4. Оргкомітет може вносити зміни до порядку проведення 
Конкурсу, про які завчасно інформує учасників.

3.5. Оргкомітет має право не допустити до Конкурсу роботи, що не 
відповідають тематиці чи художньому рівню.

4. Порядок і умови проведення Конкурсу
4.1. У конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти 

університету індивідуально або колективно.
4.2. Конкурс проводиться в два тури: факультетський та

університетський.
4.3. Тематика першого туру: «Великі світлини маленьких місць».

Тематика другого туру: «Молоді очі університету».
4.4. По підсумках першого туру (до 10 квітня) до Оргкомітету надати 

роботи переможців.
.4.5. Другий тур проводиться у вересні місяці -  організація 

університетської виставки.

5. Вимоги до авторських фотографій та їх оцінювання
5.1. До участі допускаються індивідуальні роботи, які відповідають 

тематиці Конкурсу.
5.2. Приймаються як окремі роботи так і цикли.
5.3. Роботи мають бути власною розробкою учасника.
5.4. Роботи оцінюються за такими критеріями:
-  ідея;
-  відповідальність тематиці Конкурсу та її назві;
-  художня майстерність;
-  оригінальність;
-  новаторство;
-  якість та естетичність;
-  майстерність і акуратність виконання.



5.5. Роботи мають бути представлені розміром 20x30 см, з етикеткою 
3x7 см (комп’ютерний набір) з інформацією: ПІБ виконавця, назва роботи, 
група.

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

6. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
6.1. Переможців Конкурсу визначає журі зі складу членів 

Оргкомітету.
6.2. Переможці Конкурсу отримають дипломи переможців та цінні 

подарунки.
6.3. Кращі роботи будуть публікуватися на Вебсайті університету.

7. Фінансування
7.1. Витрати на організацію Конкурсу, проведення урочистого 

нагородження та придбання бланків подяк та дипломів фінансується за 
рахунок позабюджетних призначень та інших, не заборонених законом 
джерел фінансування.

7.2. Витрати на участь у конкурсі здійснюються за рахунок учасників.


