
                                        Затверджено  

                                                                  Директор ВП «Лисичанський 

                                                               педагогічний коледж  ЛНУ  
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ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний фотоконкурс 

«Я люблю Україну» 

(до 25 річниці Незалежності України) 

 

1. Загальні положення: 
 

1.1 Творчий конкурс проводиться серед учнівської і студентської молоді 

Луганської області,  студентів 1-4-х  курсів усіх спеціальностей та викладачів              

ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка».  

 

 2. Мета та завдання: 
 

2.1 Мета конкурсу: 

утвердження патріотизму та національної свідомості, любові до українського 

народу, його історії; розвиток у молоді прагнення бути свідомим громадянином 

України. 

 

2.2 Завдання конкурсу: 

– залучення молоді до сфери екологічної творчості, морального та патріотичного 

становлення особистості. 

 

3. Правила проведення конкурсу: 
 

3.1. Для участі у конкурсі автор робіт надсилає на електронну адресу:  

irina-shevyreva@mail.ru свої роботи та контактні дані (електронна адреса, ПІБ, 

спеціальність, телефон, електронна пошта навчального закладу або надає 

індивідуально за адресою: м. Лисичанськ, Луганська область, вул. Героїв 

Сталінграда, 21, ауд. 109, м/т 099-01-52-879. 

3.2. На кожну категорію – не більше двох робіт від одного учасника. 

3.3. До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, релігійну та 

етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу. 

3.4. На конкурс приймаються фотографії за рубриками: 

– українці з державною символікою, в національному одязі чи в одязі  

кольорів державного прапору; 

– реальні життєві ситуації, тенденції розвитку молоді, її успіхи та досягнення 

в розбудові держави; реалізації творчих задумів; формування активної 

життєвої позиції; 

–  «Чарівні краєвиди України» (фото мальовничих куточків України, пейзажу, 

пори року, парки, сквери тощо). 
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3.5. Умови участі в конкурсі: 

– до участі в конкурсі приймаються тільки авторські роботи   

3.6. Подання робіт на конкурс є свідченням згоди автора з усіма умовами цього 

Положення. 

 

4. Порядок і термін проведення: 
 

4.1. Конкурс проводиться з 15 вересня 2016 року до 31 жовтня 2016 року.  

4.2. Перший етап конкурсу: 

– пересилання робіт на вказану вище електронну адресу  

(irina-shevyreva@mail.ru); 

– розміщення кращих робіт в соцмережі (Вконтакте в офіційній групі ЛПК); 

– визначення кращих робіт. 

4.3. Другий етап конкурсу: 

– нагородження переможців конкурсу цінними подарунками 

 

5. Оргкомітет конкурсу: 

– Мінєнко Г.М. – директор коледжу, викладач природничих дисциплін; 

– Шевирьова І.Г. – викладач природничих, психолого-педагогічних  дисциплін; 

– Шевирьова Г.Г. – викладач природничих дисциплін. 

 

6. Журі конкурсу: 
 

6.1. Склад журі: 

– Мінєнко Г.М. – директор коледжу, викладач природничих дисциплін; 

– Шевирьова І.Г. – викладач природничих, психолого-педагогічних  дисциплін; 

– Шевирьова Г.Г. – викладач природничих дисциплін. 

– представник студентського парламенту. 

6.2. Журі визначає переможців конкурсу. 

6.3. Журі залишає за собою право переносити роботи до інших категорій. 

 

7. Нагородження переможців здійснюється після підведення підсумків 

конкурсу членами журі: 

 

7.1. Автор, роботи якого отримають найбільше голосів за результатами 

голосування в соцмережах (Вконтакте в офіційній групі ЛПК), отримає приз 

“Глядацькі симпатії”.  

8. Внесення змін і доповнень: 
8.1. У це Положення членами журі конкурсу можуть бути внесені зміни, про які 

учасників буде повідомлено додатково. 

  

9. Відповідальність: 
 

9.1. У разі втрати робіт журі конкурсу несе відповідальність у випадку, якщо 

фотографії було зареєстровано до списку отриманих робіт. 
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