
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ,
АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА!

Запрошуємо вас взяти участь 
у загальноуніверситетському конкурсі студентських та аспірантських есе

«ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ»
(на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 954-р)

До конкурсу приймаються оригінальні, не опубліковані раніше есе1.

Орієнтовна тематика:
 Державна символіка України та її історичне походження.
 Українська символіка у системі національних цінностей.
 Державна символіка України як чинник єднання.

та ін.

Переможці конкурсу будуть нагороджені грошовими преміями від Наукового товариства студентів,  аспірантів,
докторантів і молодих вчених:

І місце – 1000 грн.
ІІ  місце – 700 грн.
ІІІ місце – 500 грн.

Для участі у конкурсі просимо
до 01 лютого 2017 року на електронну адресу kiu.iff@kubg.edu.ua  надіслати:

1. Реєстраційну форму учасника конкурсу (форму подано нижче).
2. Електронний варіант есе (файл з назвою «Конкурс_Прізвище автора»).

Вимоги до оформлення есе

Мова – українська.
Обсяг: не більше двох сторінок формату А-4. 
Технічні  параметри:  текст має  бути набраний на комп’ютері  (Microsoft  Office  Word 2003 чи пізніші  версії).
Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20 мм, праве –
15 мм. 
Порядок розміщення матеріалу: 
У правому верхньому куті першого аркуша – ПІБ автора, курс / рік навчання, структурний підрозділ. Через 3
інтервали прописними літерами по центру сторінки – назва есе. 
На наступній сторінці – виклад основного матеріалу.

Оцінювання есе

1 Есее  (фр. essai – «спроба», «нарис») – жанр художньо-публіцистичної, науково-популяризаторської творчості; невеликий за

обсягом прозовий твір, що має довільну композицію, відображає індивідуальні думки та враження з конкретної теми і не
претендує на вичерпне її трактування. Стиль есе вирізняється афористичністю, образністю, парадоксальністю. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
mailto:kiu.iff@kubg.edu.ua
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%80


Роботи оцінюватиме журі, до складу якого будуть входити викладачі Університету Грінченка та представники
Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
 Критерії оцінювання:

 Рівень опрацювання теми.
 Відповідність жанру есе.
 Оригінальність, креативність.
 Послідовність, логічність викладених думок.
 Грамотність.

Журі залишає за собою право відхиляти есе,  які  містять плагіат, не відповідають вищезазначеним вимогам,
тематиці конкурсу. 

Оголошення результатів та нагородження переможців відбудеться у першій декаді лютого 2017  р. 

 
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника загальноуніверситетського конкурсу
студентських та аспірантських есе 

«Державні символи України у системі національних цінностей»

Прізвище, ім’я, по батькові 
Місце навчання студента/аспіранта (повна назва структурного 
підрозділу, кафедра)
Курс (для студентів) / Рік навчання (для аспірантів) 
Спеціальність 
Контактний телефон (факс), е-mail 

Координатор Конкурсу: 
Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського
університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор. 
Тел.: 050-334-73-20
E-mail: kiu.iff@kubg.edu.ua
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