Порядок проведення загальноуніверситетського відеоконкурсу
«Я читаю Г. С. Сковороду»
1. Загальні положення
1.1. Загальноуніверситетський відеоконкурс студентських робіт «Я читаю Г.
С. Сковороду» (далі Конкурс) –захід за участю здобувачів вищої освіти всіх
рівнів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С.
Сковороди.
1.2. Організатори та партнери Конкурсу:
- Наукова бібліотека ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
- Рада молодих учених ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
- Студентський парламент ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
- Інші партнери (проєкт є відкритим для партнерства та конструктивних ідей).
1.3. Конкурс проводиться в рамках підготовки до відзначення 300-річчя з дня
народження Г. С. Сковороди.
1.4. Цим Порядком проведення визначаються мета та умови проведення
Конкурсу.
2. Мета Конкурсу - вшанування пам'яті видатного українського філософа,
просвітителя – гуманіста, поета, байкаря, містика – Григорія Сковороди;
залучення студентської молоді ХНПУ імені Г. С. Сковороди
до активного вивчення, популяризації творчої спадщини
Григорія Сковороди.
3. Організаційна структура Конкурсу
Для організації та проведення Конкурсу створюється Оргкомітет:
Ю. Д. Бойчук - доктор педагогічних наук, професор, ректор ХНПУ імені Г. С.
Сковороди;
О. Г. Коробкіна – директор наукової бібліотеки;
О. І. Башкір – голова ради молодих учених;
Д. А. Касалап – в. о. голови студентського парламенту.

4. Порядок проведення
4.1 Учасниками Конкурсу є здобувачі вищої освіти всіх рівнів ХНПУ імені
Г. С. Сковороди;

4.2 Учасники Конкурсу обирають для читання уривки прози, вірші, байки,
притчі Г. С. Сковороди, записують відеороліки, враховуючи вимоги до
оформлення робіт.
5. Термін проведення: з 05 травня по 25 листопада 2022 року включно.
6. Вимоги до оформлення робіт:
- тривалість відеоролика – від 30 сек. (максимально – до 5 хв.);
- формат – MP4, роздільна здатність та співвідношення сторін – 1080p
(1920 х 1080), 720p (1280 х 720), 480p (854 х 480). Якість відео має
бути від 480р;
- відео має бути зняте у горизонтальному форматі, для подальших
публікацій у соціальних мережах Facebook та YouTube (або у
вертикальному форматі – для публікацій в Instagram);
- відео потрібно надсилати на електронну адресу Наукової бібліотеки
ХНПУ імені Г.С.Сковороди: naukova_biblioteka@hnpu.edu.ua Увага!
З приміткою у назві листа «Г. Сковорода - 300» та описом виступу
(факультет, назва твору Г. С. Сковороди) та інформацією про
учасника (П.І.Б., контактний телефон).
7. Визначення переможців Конкурсу
7.1 Оцінює роботи конкурсна комісія у складі:
Голова журі: Ю. Д. Бойчук – доктор педагогічних наук, професор, ректор
ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Члени журі:
С. В. Бережна – доктор філософських наук, професор, проректор з наукової,
інноваційної і міжнародної діяльності.
Н. О. Борисенко – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з
навчально-виховної роботи;
К. Ю. Голобородько – доктор філологічних наук, професор, декан
українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. КвіткиОснов'яненка;
О. І. Башкір – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
освітології та інноваційної педагогіки;
О. Г. Коробкіна – директор наукової бібліотеки;

Д. А. Касалап – в. о. голови студентського парламенту.
7.2 Журі визначає переможців та лауреатів Конкурсу, які нагороджуються
відповідними дипломами ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

7.3 Відеороліки учасників конкурсу будуть представлені на офіційних
сторінках ХНПУ імені Г. С. Сковороди, наукової бібліотеки в соціальних
мережах, на офіційному каналі університету в YouTube.

