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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про проведення щорічного фото конкурсу

«90 миттєвостей ПДТУ»

І. Загальні положення

1. Це  Положення визначає порядок проведення фото  конкурсу, який 
відбувається що року у жовтні-листопаді (далі – Конкурс).

2.  Конкурс  проводиться  економічним  факультетом  ДВНЗ  «ПДТУ»  за
підтримки ППО ДВНЗ  «ПДТУ» в  межах реалізації  державної  молодіжної
політики,  розвитку патріотичних почуттів,  активізації культурного життя та
морально-естетичного виховання студентської  молоді;

3. Конкурс  проводиться  щорічно  з  метою  відзначення  та  підтримки
найбільш  активних  студентів  за  вагомий  внесок  в  політичне,  культурне,
соціальне, студентське життя суспільства, стимулювання творчої ініціативи
студентів.

ІІ. Організація та учасники Конкурсу

1.  Для організації Конкурсу утворюється організаційний комітет .
2.  Склад організаційного комітету:
 деканат економічного факультету;
 профбюро економічного факультету ДВНЗ «ПДТУ»;
 студентський актив економічного факультету.
3. Організаційний комітет:
 забезпечує якісну підготовку та проведення Конкурсу;
 визначає організаційні умови та порядок проведення Конкурсу;
 організовує роботу з проведення Конкурсу;
 вносить пропозиції щодо нагородження учасників Конкурсу;
 сприяє  висвітленню  проведення  та  результатів  Конкурсу  в  засобах
масової інформації.
4. Дата проведення Конкурсу:
 з 21 вересня – оголошення про умови конкурсу;
 з 21 вересня по 14 жовтня – прийом фоторобіт;
 з 19 жовтня по 16 листопада виставка фото та голосування;



 16  листопада  –  засідання  організаційного  комітету,  визначення
переможців;
 17 листопада – оголошення переможців по номінаціям.
В Конкурсі беруть участь студенти, викладачі та працівники ДВНЗ «ПДТУ»
5. Для участі у Конкурсі подаються:
 фотографії формату А4;
 ватман формату А3;
 особисті данні – ПІБ, група навчання або кафедра чи підрозділ, назва
номінації, назва фотороботи.
 через  можливий  перехід  навчання  на  дистанційну  форму  вважаємо
доцільним використання онлайн технологій проведення конкурсу одночасно
з фізичним розміщенням фотографій.  Розміщення матеріалів фотоконкурсу
на ресурсі events.pstu.edu за наступних умов:

1. Зміст робіт контролюється адміністрацією факультету.
2. Завантаження робіт на сайт і адміністрування виконується з боку

факультету.
3. Загальний обсяг завантажених робіт не перевищуватиме 300МБ.
4. Оформлення за типовим шаблоном – 2 доби; за нетиповим – ти-

ждень (за домовленістю з розробником).
 З  додаванням  функції  голосування  за  конкурсну  роботу  (за
домовленістю з розробником).

ІІІ. Умови проведення Конкурсу та номінації

1. Конкурс проводиться у три етапи:
 перший етап – прийом фотографій та особистих даних - вересень

поточного року;
 другий  етап  –  оформлення  Конкурсу  у  холі  9-го  корпусу  та

розміщення  матеріалів  фотоконкурсу  на  ресурсі  events.pstu.edu –
жовтень поточного року;

 третій  етап  –  святкова  церемонія  нагородження  переможців
Конкурсу в межах святкування Дня студента.

2. Визначення  та  нагородження  переможців  ведеться  за  наступними
номінаціями:

«Від сесії до сесії живуть студенти весело »
«Я люблю ПДТУ»  
«Оригінальне фото»  

3. Вибір переможця у Конкурсі вважається правочинним, якщо за фотороботу в
одній з номінацій віддано найбільше голосів відвідувачів Конкурсу і рішення
вважається  прийнятим,  якщо за  нього  проголосувала  більшість  присутніх.
Також одній з робіт Конкурсу буде присвоєно звання «Гран прі» найкращій
роботі. Оцінюватиметься ідейно-художнє оформлення робіт. 



ІV. Фінансове забезпечення Конкурсу

1. Фінансове  забезпечення  Конкурсу  необхідними  матеріальними  ресурсами
здійснюється  за  рахунок  коштів  ППО  ДВНЗ  «ПДТУ»  та  економічного
факультету

2. Переможці Конкурсу нагороджуються призами та дипломами. 

Заступник голови  ППО
ДВНЗ «ПДТУ»                                                       С.В.Ларіонова

Заступник декана економічного 
факультету з виховної роботи                               І.С.Псарьова


