
 
П О Л О Ж Е Н Н Я  

ПРО КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ ЕСЕ  
«ЧОМУ Я ОБРАВ ТНПУ ІМ. В. ГНАТЮКА?» 

 
І. Загальні положення 

1.1. Конкурс студентських есе «Чому я обрав ТНПУ ім. В. Гнатюка?» (далі – Конкурс) 

проводиться з метою розвитку та підтримки творчих здібностей у студентської молоді, 

посиленні присутності університету в інформаційному просторі та популяризації 

позитивного іміджу нашого ВНЗ. 

1.2. Організатором конкурсу є відділ у справах молоді 

ІІ. Умови Конкурсу 

2.1. У конкурсі беруть участь студенти та випускники ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

2.2. Конкурс проводиться з 13 листопада до 1 грудня 2017 р. 

2.3. Учасники конкурсу готують есе, яке має бути оформлене відповідно до вимог та за 

змістом відповідати темі авторського обґрунтування вибору ТНПУ ім. В. Гнатюка як 

своєї альма-матер. 

2.4. Кінцевий термін подачі робіт – 26 листопада 2017 р. 

2.5. Вимоги до есе: 

 до участі в конкурсі приймаються авторські тексти, виконані державною мовою, 

які раніше не були опубліковані; 

 обсяг есе до 2 сторінок формату А4; 

 файл у форматі doc. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 

1,5. Поля: ліве – 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см надсилати на 

емейл tnpu1940@gmail.com  

2.6. У роботі необхідно вказати інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, 

група, курс, факультет, мобільний телефон). 

2.7. Окремими файлами у форматі JPEG прикріпити до 5 фото із студентського життя. 

2.8. Критерії оцінювання робіт:  

 самостійність написання есе; 

 оригінальність, креативність та новизна роботи;  

 структурованість та логіка викладення матеріалу; 



2.9. Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не 

відповідають вимогам цього Положення, мають низький граматичний та лексичний 

рівень. 

ІІІ. Організаційний комітет та журі Конкурсу 

3.1. Організаційний комітет: відділ у справах молоді. 

3.2. Для визначення переможців організаційним комітетом формується журі, до якого 

входять представники відділу у справах молоді, факультету філології і журналістики, 

студентського уряду (за згодою). 

IV. Визначення та відзначення переможців Конкурсу 

4.1. Журі протягом 27–30 листопада 2017 р. підбивають підсумки та визначають кращі 

есе, які будуть опубліковані на офіційному сайті ТНПУ ім. В. Гнатюка, Освітньому 

порталі «Академія» та закріплені в ТОПі протягом 2 днів. 

4.2. Автори кращих робіт будуть відзначені грамотами університету за активну 

профорієнтаційну діяльність. 

V. Прикінцеві положення 

З метою покращення умов проведення Конкурсу організатори залишають за 

собою право вносити корективи в організацію його проведення. 

 

 

 

 

Начальник 

відділу у справах молоді Брославський В.Л. 


