
 
 



 
 

 



ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення загальноуніверситетського студентського конкурсу  есе  

«Професія вчителя – доля держави» 

 

1. Організатори та партнери конкурсу: 

- Профспілка ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

- газета «Учитель» 

- Спілка студентів та молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

- Інші партнери (проект є відкритим для партнерства та конструктивних 

ідей). 

 

2. Мета:   залучення студентської молоді  ХНПУ імені    Г.С. Сковороди до 

висвітлення ролі вчителя в сучасній Україні, його ролі у вихованні та 

формуванні підростаючого покоління – патріота, професіонала, громадянина. 

Конкурс студентських робіт покликаний бути майданчиком, на якому 

відбувається обмін думками  студентів щодо майбутньої професії. 

3. Термін проведення:  з 09 вересня по 01 жовтня поточного  року включно.  

4. Вимоги до оформлення робіт:  

1. Роботи  об’ємом 2 аркуші формату А-4, 14 кегль, Times New Roman, 

1,5 інтервалу. Відправити студентські есе конкурсній комісії до 4 жовтня 

поточного року в електронному вигляді на е-maіl: 

prorector_berezhna@hnpu.edu.ua 

2. Конкурсні матеріали повинні супроводжуватися такими даними: 

– ПІБ автора, назва факультету та академічної групи; 

–  контактні дані (телефон та електронна адреса студента). 

5. Порядок розгляду конкурсних матеріалів та підбиття підсумків 

конкурсу. 

1) Інформація про переможців не розголошується до підсумкового 

рішення конкурсної комісії.  

2) При оцінюванні матеріалів ураховуються такі критерії:  

– відповідність до стилю есе як художньо-публіцистичного 

жанру; 



– уживання стилістичних конструкцій; 

– використання численних засобів художньої виразності. 

3) Кожний критерій оцінюються за 5-бальною шкалою. Підсумок 

підводиться голосуванням більшістю голосів членів комісії.  

6. До складу конкурсної комісії входять: 

1. Ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

2. Завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи; 

3. Головний редактор газети «Учитель» ХНПУ імені    Г.С. Сковороди; 

4. Голова студентського Профкому ХНПУ імені Г.С.Сковороди; 

5.  Керівник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової 

інформації; 

6. Голова Спілки студентів та молоді університету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

ТА ВВЕДЕНО В 

ДІЮ наказом 

ректора №___  

від 

«__»______20__

р. 

______________

__ 

І.Ф.Прокопенко 

 

 

Шифр 

документ

у 

 

Система управління 

якістю у ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди 

ПОЛОЖЕННЯ про 

проведення 

загальноуніверситет

ського студентського 

конкурсу есе 

«Професія вчителя – 

доля держави» 

  

 

УХВАЛЕНО 

вченою радою 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Г.С.Сковороди 

протокол №__ 

від «__»______ 

2019р. 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО КОНКУРСУ 

ЕСЕ «ПРОФЕСІЯ ВЧИТЕЛЯ – ДОЛЯ ДЕРЖАВИ» 
 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                     РОЗРОБНИК  

Проректор       Голова Спілки студентів та молоді 

З навчально-виховної роботи    К.С.Катриченко  

С.В.Бережна       ___________________ 

____________________     «__»__________20__р. 

«__»___________20__р. 

 

Начальник юридичного відділу         

О.В.Тарасенко        

_________________________     .    

«__»___________20__р. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 

 



 

 

 

Розроблено: Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди. 

Розробник: Голова Спілки студентів та молоді К.С. Катриченко 

Ухвалено: Вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, протокол №            від 

« __ »   _____  20__ року. 

Затверджено та введено в дію: наказом ректора Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди №     

від  

« __ »   ______  20__ року. 

 


