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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення встановлює умови, порядок організації та проведення
конкурсу учнівських есе «Моя майбутня професія – мій успіх» (надалі –
конкурс) в ПВНЗ «УЕП».
1.2. Головною метою конкурсу є поглиблення і розширення знань, які
сприяють особистому та професійному самовизначенню; профорієнтаційна
підтримка учнів у процесі вибору профілю навчання й сфери майбутньої
професійної

діяльності;

вироблення

у

школярів

професійного

самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно до
своїх уподобань, можливостей, здібностей і з урахуванням вимог ринку
праці.
1.3. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для
учнів 9-х, 10-х та 11-х класів загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних
закладів міста Хмельницького та Хмельницької області.
1.4. Рішенням конкурсної комісії ПВНЗ «УЕП» визначаються переможці
за кращі есе. Переможці нагороджуються почесними грамотами та цінними
подарунками (підручниками за обраною спеціальністю) за зайняте перше,
друге та третє місця.
1.5. Вся інформація, що стосується конкурсу, розміщується на сайті
ПВНЗ «УЕП» за посиланням https://www.uniepkm.ua/ .
2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
2.1. Участь у конкурсі здійснюється на безкоштовній основі.
2.2. Один учасник надає на конкурс тільки одну роботу.
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2.3. Для участі в конкурсі учасник надсилає есе на електронну пошту
ПВНЗ «УЕП» uniepkm@gmail.com.
Робота повинна містити титульний аркуш, де обов’язково зазначаються
відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, поштовий індекс, домашня
адреса, місце навчання (повне найменування навчального закладу (населений
пункт, район) та контакти (телефон та електронна адреса (e-mail); прізвище,
ім’я, по батькові, контакти батьків (опікунів).
3. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ РОБОТИ
3.1. Конкурсна робота є творчим есе, в якому учасник висловлює своє
бачення запропонованої теми, прагнучи обґрунтувати її, спираючись на
існуючі тенденції розвитку професійних уподобань учнівської молоді,
проблематики теми, а також звертаючись до особистого досвіду.
3.2. До конкурсу допускаються роботи, виконані індивідуально. Роботи,
які не відповідають тематиці проекту, виконані з порушенням авторських
прав або написані колективом авторів, не розглядатимуться.
3.3. До участі в конкурсі допускаються роботи, виконані українською
мовою, у друкованому варіанті обсягом не більше двох аркушів формату А4
у форматі Microsoft Office Word, шрифт і розмір літер усіх частин есе – Times
New Roman, 14 nm., міжрядковий інтервал – 1,5; поля сторінок: верхнє –
2 см., нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; нумерація сторінок – у
верхньому правому куті.
4. ПОРЯДОК, УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
4.1. Процедура проведення конкурсу має відкритий характер і
передбачає три етапи.
Перший етап – написання учнями конкурсних робіт у навчальних
закладах, де вони навчаються.
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Другий етап – розгляд конкурсних робіт претендентів журі конкурсу
(склад журі – представники відповідних структурних підрозділів ПВНЗ
«УЕП»).
Третій етап – визначення переможців конкурсу за результатами розгляду
та обговорення конкурсних робіт. Переможці конкурсу одержують дипломи і
цінні подарунки.
4.2. Критерії оцінювання робіт учасників конкурсу
10 балів
12 балів
12 балів
44 бали

Грамотність викладу та культура оформлення
Повнота розкриття теми
Оригінальність викладених думок, креативність і неординарний
погляд автора
Максимальна кількість

Отримана кількість балів за роботу ділиться на 11 і множиться на 3.
Отримана кількість балів становить оцінку есе за 12-бальною шкалою.
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