


 

 



1. Організатори та партнери конкурсу: 

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

- Профспілка ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

- газета «Учитель»; 

- Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ; 

- Інші партнери (проект є відкритим для партнерства та конструктивних 

ідей). 

 

2. Мета: виявлення, відбір талановитої студентської молоді ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди та створення умов для розвитку її інтелектуального потенціалу; 

підтримка творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до 

різносторонньої діяльності, отримати додаткову особисту мотивацію для 

подальших конструктивних звершень і власного розвитку. 

Конкурс студентських робіт покликаний бути основним майданчиком 

завдяки якому відбудеться висвітлення захоплень сучасних студентів. 

3. Термін та етапи проведення конкурсу: 

1) 22 жовтня –  09 листопада поточного року – подача робіт, основна 

(активна) частина конкурсу, збір та опрацювання робіт;  

2) 09 листопада  – 13 листопада поточного року – попередній перегляд 

робіт експертами журі; за потребою – технічні зустрічі між собою; 

оприлюднення цікавих робіт  у соц. Мережах, у газеті «Учитель» і на 

сайті університету; оголошення результатів. 

4. На Конкурс можуть подаватися різноманітні за жанрами творчі роботи 

студентів (наприклад, літературна композиція, живопис, відеоролик тощо). 

Автор може представляти тільки одну роботу. 

Творча робота у конкурсі «Світ моїх захоплень» –  це витвір будь-кого жанру 

мистецтва, в якому відображені думки й власні враження на задану тему. 

1) Прозова або віршована творча робота має бути надрукована шрифтом 

Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному 



боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 

1,5.Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 

мм.Обсяг творчої роботи: поезія с до 7  друкованих сторінок формату А4; 

проза – до 5 друкованих сторінок формату А4.Творча робота має бути 

написана державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського 

правопису. 

2) Приймаються чорно-білі та кольорові відеороботи до 3-х хвилин. 

Учасники своєю участю підтверджують і гарантують, що вони є авторами 

надісланих робіт, мають авторські права на роботи, які беруть участь у 

відеоконкурсі, не передавали робіт та авторських прав на них іншим 

особам, окрім організаторів конкурсу.Також надсилається короткий 

коментар автора щодо виконаної роботи. 

3) При подачі заявки необхідно надати якісну фотографію в електронному 

варіанті. Мінімальний розмір роботи в образотворчому виді мистецтва – 

А4. Приймаються творчої роботи чорні-білі та кольорові у різних стилях і 

напрямках. Також надсилається короткий коментар автора щодо 

виконаної роботи. 

          Якщо Ви бажаєте виконати роботу в іншому жанрі мистецтва, повідомте 

про це у заявці до творчого конкурсу. 

5. Порядок розгляду конкурсних матеріалів та підбиття підсумків 

конкурсу. 

Відправити студентські творчі роботи конкурсній комісії з приміткою «Світ 

моїх захоплень» до 08.11.2019 року в електронному вигляді на е-maіl: 

katrichenkokarina@gmail.com . За додатковою інформацією звертатися до 

Карини Катриченко (095-147-94-08). 

Надсилаючи роботи для участі конкурсі, конкурсанти погоджуються з його 

умовами.Прийняття умов накладає на учасника певні обов’язки й регламентує 

дії у конкурсі. Умови конкурсу є змішаним публічним договором, який містить 

елементи договору про участь у конкурсі, авторського договору про передачу 

прав на використання об'єкта авторського права. 
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Конкурсні матеріали повинні супроводжуватися такими даними: 

1. ПІБ автора, назва факультету та академічної групи; 

2. контактні дані (телефон та електронна адреса студента). 

Інформація про переможців не розголошується до підсумкового рішення 

конкурсної комісії.  

При оцінюванні матеріалів ураховуються такі критерії:  

 повнота розкриття теми, втілення творчої ідеї та задуму автора; 

 оригінальність образно-художнього мислення; 

 композиційна цілісність, рівень володіння обраною технікою; 

 творчий підхід і майстерність виконання; 

 грамотність викладу та культура оформлення; 

 оригінальність, обґрунтованість. 

Підсумок підводиться голосуванням більшістю голосів членів комісії. Кожен 

критерій оцінюється максимум у 2 бали. 

Конкурсні роботи на всіх етапах відбору будуть оцінюватися неупередженим 

професійним журі, що складається з міжгалузевих фахівців та експертів, 

готових максимально якісно та різносторонньо оцінити представлені роботи.  

1. Ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

2. Керівник відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ; 

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

4. Відеоператор нашого університету; 

5. Голова Спілки студентів та молоді ХНПУ імені  Г.С. Сковороди; 

6. Кафедра образотворчого мистецтва і дизайну; 

7. Кафедра української літератури. 
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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.   
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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. 

 

 


