
 

Положення 

Про проведення серед студентів  БНАУ фотоконкурсу, присвяченого 

відзначенню 30 –ї річниці незалежності України 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Основним завданням конкурсу є: 

- формування у студентської молоді патріотичної свідомості, ціннісного 

ставлення до українського народу, держави, нації, поширення ідей 

європейської ідентичності; 

- виявлення талановитих авторів, як носіїв української історії та культури, 

популяризація їх творів; 

- розвиток пізнавального процесу, творчої активності, креативного мислення 

студентської молоді, уміння висловлювати свою думку в фотороботах; 

 

1.2. Організатори конкурсу: Центр патріотичного та правого виховання 

студентської молоді БНАУ, наукова бібліотека БНАУ, Інформаційний центр 

ЄС при БНАУ. 

 

2. Організація проведення конкурсу 

 

2.1. Фотографії приймаються за електронною адресою - kaffilosipolit@ukr.net  

із позначкою «Конкурс» із 15 травня по 24 серпня 2021 року; 

 

2.2.Конкурс проводиться в один тур за такою тематикою «У серці з тобою, 

моя Україно. Україна - європейська держава»; 

 

2.3.  Конкурс проводиться серед усіх студентів БНАУ. 

 

3. Порядок участі в конкурсі 

 

3.1. Своєю участю в конкурсі учасники приймають умови цього Положення 

та рішення організаторів;  

 

3.2. На конкурс приймаються лише власні фотороботи, матеріали з Інтернету 

використовувати заборонено, автор несе відповідальність  оригінальності 

фотороботи; 

 

3.3. Фотографії повинні бути представлені у цифровому форматі JPEG не 

менше 2400 * 3600 пікселів; 

 

3.4. Заявки на участь повинні включати фотографію у цифровому вигляді та 

інформацію про фотографію (назву, короткий філософський опис та дату, 

місце де була зроблена фоторобота). ПІБ студента та місце проживання; 
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3.5. Одним студентом може бути представлено не більше трьох фотографій. 

 

4. Порядок обрання переможців 

 

4.1. Переможці конкурсу визначаються журі, до складу якого входять 

представники академічної спільноти БНАУ,  мистецтвознавці міста Білої 

Церкви; 

 

4.2. Персональний склад журі затверджується Організаторами до 28 червня; 

 

4.3. Визначається три переможця за вказаною тематикою; 

 

4.4. Роботи оцінюються за наступними критеріями: 

       Оригінальність задуму; 

        Пізнавальність; 

        Креативність; 

        Відповідність темі; 

        Концептуальність (змістовне наповнення, ідейна виразність); 

       Технічна майстерність. 

 

5. Етапи конкурсу 

 

5.1. Перший етап – оголошення конкурсу, організація та проведення збору 

фоторобіт учасників. Конкурс анонсується на офіційній веб-сторінці БНАУ, 

наукової бібліотеки, Центру патріотичного та правового виховання молоді 

БНАУ, соціальних мережах; 

 

5.2. Другий етап - журі обирає переможців враховуючи відповідність умовам 

Положення; 

 

5.3. Третій етап – підведення підсумків та оголошення переможців на 

офіційній веб-сторінці БНАУ. Організатори фотоконкурсу повідомляють 

переможців, які посіли 1-3 місця до тематики, дату та місце отримання 

нагородження; 

 

5.4. Роботи переможців та учасників конкурсу будуть опубліковані на 

офіційних сторінках БНАУ та мережі Facebook; 

 

5.5. Переможці конкурсу нагороджуються фінансовою винагородою у 

розмірі: перше місце – 1000 грн., друге місце – 700 грн., третє місце – 500 

грн. 

 

 


