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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.1. Це Положення визначає порядок проведення творчого конкурсу
«Харківський університет: погляд у майбутнє» (далі – Конкурс).
1.2. Організатори Конкурсу: Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна (далі – Університет), Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна, Первинна профспілкова організація
студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна, Асоціація випускників, викладачів та друзів
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
1.3. Конкурс проводиться в рамках урочистостей до 210-ї річниці заснування
Харківського університету.
1.4. Мета конкурсу: долучення широкого університетського загалу до
університетських традицій, формування корпоративної єдності та
відповідальності за майбутнє університету.
1.5. На Конкурс приймаються роботи, в яких учасники пропонують своє
бачення розвитку Харківського університету на короткотривалу перспективу
(15 років), у тому числі, розвиток його організаційної структури, механізмів
самоврядування, зміни у студентському та викладацькому складі, навчальній
та науковій роботі, вдосконалення матеріально-технічної бази, розширення
напрямків міжнародної діяльності та ін.
1.6. До участі в Конкурсі запрошуються студенти, аспіранти, докторанти,
молоді вчені Університету.
1.7. На Конкурс приймаються роботи обсягом до 10 сторінок .
1.8. Графік проведення Конкурсу:

оголошення Конкурсу: 18 листопада 2014 року;

збір конкурсних робіт: 24 листопада – 25 грудня 2014 року;

визначення переможців: січень 2015 року;

урочисте підведення підсумків, презентація найкращих робіт та
нагородження переможців: 29 січня 2015 року.
2.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ:
2.1. Бакіров В.С. — ректор, голова Оргкомітету,
Тарасова С.О. — голова Правління Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених, заступник голови Оргкомітету,
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Безхутрий Ю.М. — декан філологічного факультету,
Змій Л.М. — директор Центру зв’язків з громадськістю та пресою,
Коврига О.В. — директор Центру міждисциплінарного прогнозування
суспільного розвитку,
Круглова В.В. — голова Правління Асоціації випускників, викладачів та
друзів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
Куделко
С.М.
—
професор,
директор
Центру
краєзнавства
імені П. Т. Тронька.
Махновський С.С. — голова первинної профспілкової організації студентів,
аспірантів і докторантів
Посохов С.І. — професор, декан історичного факультету,
Фоломєєв М.А. — директор Центру веб-комунікацій,
Холін Ю.В. — професор, проректор з науково-педагогічної роботи.
2.2. На Організаційний комітет Конкурсу покладаються функції щодо
організації, координації та забезпечення його проведення.
2.3. Організаційний комітет Конкурсу забезпечує:

визначення порядку проведення Конкурсу;

визначення критеріїв відбору та оцінювання конкурсних робіт;

формування журі для оцінювання конкурсних робіт;

забезпечення рівних умов для всіх учасників Конкурсу;

оприлюднення інформації про проведення Конкурсу;

організацію нагородження переможців Конкурсу.

відбір кращих робіт для їхньої подальшої публікації.
3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ НА
КОНКУРС
3.1. Прийом заявок на участь у Конкурсі і самих конкурсних робіт
здійснюється у термін з 24 листопада по 25 грудня 2014 року.
3.2.Для участі в Конкурсі учасники відправляють електронною поштою (з
поміткою «конкурс») на адресу konkurs210@karazin.ua такі матеріали:

заявку на участь у конкурсі;

конкурсну роботу (есе);
3.3. Заявка на участь у Конкурсі повинна містити:

прізвище, ім’я, по батькові учасника;

назва факультету, форма навчання та курс;

контактна інформація (телефон, електронна адреса);

назва роботи.
3.4. Конкурсна робота (есе) має складатися з тексту до 10 сторінок (Win
Word, розширення doc; розмір кегля 14, шрифт Time New Roman;
міжрядковий інтервал – полуторний). Есе повинно містити постановку
проблеми, її доказ (основний текст) і висновки. Основні тези мають
ілюструватися прикладами. Робота має бути оригінальною та самостійною.
Цитати позначаються лапками і супроводжуються посиланнями. Текст має
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бути написаний із збереженням правил орфографії. Наприкінці подається
список використаної літератури та інтернет-ресурсів.
3.5. Конкурсна робота має бути результатом індивідуальної творчості
учасника.
3.6. Не допускаються до участі в Конкурсі і не розглядаються анонімні
конкурсні роботи.
4. ЖУРІ КОНКУРСУ
4.1. Склад Журі формується і затверджується Організаційним комітетом.
4.2. Функції Журі:

попереднє оцінювання конкурсних робіт та визначення переліку
робіт, які будуть презентовані на урочистому підбитті підсумків
Конкурсу;

оцінювання конкурсних робіт за визначеними критеріями;

визначення переможців і призерів Конкурсу.
4.3. Результати Конкурсу оформлюються протоколом, який підписується
всіма членами Журі.
5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ
РОБІТ
5.1. Журі оцінює конкурсні роботи за наступними критеріями:

відповідність Конкурсної роботи встановленій тематиці;

ступінь розкриття обраної теми в Конкурсній роботі;

рівень самостійності авторського мислення при підготовці
конкурсної роботи

грамотність тексту та літературна мова автора.
5.2.Організаційний комітет Конкурсу має право вводити додаткові критерії
оцінювання конкурсних робіт.
5.3.Оцінюванняконкурсних робіт та визначення переможців конкурсу
здійснюється шляхом сумування балів присуджених кожним членом Журі.
Для оцінювання застосовується 20-бальна шкала.
6.
ПІДБИТТЯ
ПІДСУМКІВ
КОНКУРСУ.
НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ
6.1. Підбиття підсумків Конкурсу та визначення переможців здійснюється не
пізніше 25 січня 2015 року.
6.3. Кращі конкурсні роботи переможців будуть відзначені преміями,
опубліковані в журналі “UNIVERSITATES. Наука та просвіта” та видані
окремою збіркою.
7.1. Оголошення результатів, презентація кращих робіт і нагородження
переможців Конкурсу буде проведене на урочистій Асамблеї вчених рад
Університету 29 січня 2015 року.

