
Чи можна репрезентувати абстрактні поняття та категорії? 

Як візуалізувати філософські проблеми (свідомості, ідентичності, 

 сенсу життя, абсурду, свободи, відповідальності тощо)? 

Чи допоможуть сучасні технології оживити ідеї давніх філософів і мудреців? 

Що бачить розум, осмислюючи філософські концепти? 

 

Кафедра філософії ФТФ ЧНУ запрошує студентів і викладачів,  
а також усіх зацікавлених у фотографії та філософії водночас 

до участі у ФОТОКОНКУРСІ «КОНЦЕПТУАЛЬНА ФОТОГРАФІЯ», 
який проводиться у рамках проекту «Сучасні виклики та виміри відповідальності» 

 

 
Умови конкурсу:  
До розгляду приймаються фотографії, зображення на яких певним чином відтворює 

філософську проблему, ідею, концепт тощо.  Кожну фотографію має супроводжувати невеличка 
(2-4 речення) анотація, яка пояснює її філософський зміст, і лаконічна назва. 

Вимоги до якості: фото в форматі JPG, придатні для друку в форматі А3 (розмір по довгій 
стороні 420 мм і 300dpi або по довгій стороні 4961 пікселів і 300dpi). 

Для кожної фотографії, виставленої на конкурс, повинні бути вказані автор і назва. У змісті 
електронного листа необхідно також вказати контактні дані учасника фотоконкурсу: ПІБ автора, 
місто, номер телефону та адресу електронної пошти. 

Перевага надається візуалізації концепту відповідальності у громадському, самоврядному, 
екологічному та ін. контекстах, але цим проблематика конкурсу не обмежується. 

 
Терміни: 

З 15 березня до 20 квітня 2017 року – подача заявок. 
З 21 квітня до 27 квітня 2017 року – розгляд робіт, обрання переможців конкурсною комісією. 

 
Фотографії приймають на кафедрі філософії філософсько-теологічного факультету ЧНУ. 

Цифрові версії фотографій надсилайте на адресу кафедри philosophy@chnu.edu.ua з обов’язковим 
зазначенням в темі: фотоконкурс.  

 
Для порівняння конкурсних робіт обрані такі критерії оцінки: 
– відповідність темі конкурсу; 
– оригінальність ідеї і зміст роботи; 
– загальне сприйняття; 
– художній рівень роботи; 
– техніка та якість виконання. 
За підсумками фотоконкурсу визначається переможець, відповідно до кількості набраних 

голосів комісії. 
 

Призовий фонд:                      1 місце – 700 грн 
                                                2 місце – 400 грн 
                                                3 місце – 250 грн 
 



Результати конкурсу будуть оприлюднені на сайтах університету та кафедри філософії ЧНУ, а 
також у соцмережах (Facebook, ВКонтакте). 

Нагородження переможців, а також виставка робіт, які беруть участь у фотоконкурсі, буде 
проходити на філософсько-теологічному факультеті (вул. Коцюбинського, 2, Резиденція 
митрополитів Буковини і Далмації, к.6). 

 
Мета конкурсу:  
по-перше, привернути увагу до одвічних філософських проблем, способах їх осмислення та 

теоретичної концептуалізації,  
по-друге, актуалізувати зацікавлення у філософському мисленні та використанні його переваг 

у світоглядному самовизначенні сучасної людини, окресленні її життєвої та громадянської позиції. 
 
У фотоконкурсі можуть брати участь професійні і непрофесійні фотографи, а також колективи 

авторів, фотоклуби, організації. Один учасник може подавати на розгляд не більше 2х фото. 
 
Участь у фотоконкурсі безкоштовна, фотороботи залишаються у розпорядженні організаторів з 

правом некомерційного використання. 
Фотографії, надіслані на фотоконкурс, можуть бути відхилені від участі в фотоконкурсі в 

таких випадках: 
– фотографії не відповідають тематиці конкурсу; 
– низька художня або технічна якість фотографій; 
– фотографії мають еротичну складову, а також фотографії, в яких можна розпізнати елементи 

насильства, расової або релігійної непримиренності. 
 
 Експертна оцінка представлених на Фотоконкурс робіт здійснюється конкурсною комісією, 
до складу якої входять:  

1. Лях Віталій Васильович – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу історії 
зарубіжної філософії Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАНУ 

2. Балух Василь Олексійович – доктор історичних наук, професор, декан філософсько-
теологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича 

3. Рупташ Ольга Василівна – доктор філософських наук, доцент, в.о. завідувача кафедри 
філософії філософсько-теологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича 

4. Акімова Лідія Сергіївна – професійний фотограф, представник ГО «Волонтерський рух 
Буковини». 

5. Козменко Максим – магістр філософії, фотожурналіст в інформаційній агенції «Букінфо». 
  




