
 

 
 

 

Н А К А З  

м. Київ 

 

15.05.2020 року          № 71 
 

Про введення в дію Положення  

про Конкурс на звання кращого  

знавця англійської мови 

 

З метою популяризації серед студентської молоді знання іноземних мов, 

активізації та актуалізації вивчення англійської мови в Університеті, 

підвищення рівня знань з англійської мови, розвитку дослідницьких здібностей 

студентів, підтримки та підвищення ефективності роботи викладачів 

англійської мови та на виконання рішення Вченої ради Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 3 від 

23.04.2020 року)  

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести в дію з моменту підписання наказу «Положення про Конкурс на 

звання кращого знавця англійської мови» (Додаток 1). 

2. Керівникам структурних підрозділів довести зміст Положення до 

відома співробітників, викладачів і здобувачів вищої освіти. 

3. Начальнику відділу методичної роботи організовувати проведення 

Конкурсу щорічно до річниці заснування Університету «Україна» відповідно до 

затвердженого Положення. 

4. Департаменту формування контингенту та рекламної діяльності 

викласти Положення на офіційному сайті Університету. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з 

навчально-виховної роботи Коляду О. П. 
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1. Загальні положення 

1.1. Конкурс на звання кращого знавця англійської мови (далі – Конкурс) 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі – Університет) 

запроваджується з метою мотивації пізнавальної активності студентів Університету до 

вивчення англійської мови, проводиться щорічно та присвячується річниці заснування 

Університету «Україна». 

1.2. Учасники Конкурсу: в конкурсі можуть брати участь студенти всіх курсів усіх 

спеціальностей будь-якого освітнього (освітньо-кваліфікаційного, освітньо-професійного) 

рівня усіх навчально-виховних підрозділів Університету «Україна», студенти інших ЗВО 

України, учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

1.3. Мета Конкурсу: популяризація серед студентської молоді знання іноземних мов, 

активізація та актуалізація вивчення англійської мови в Університеті; підвищення рівня 

знань з англійської мови; розвиток дослідницьких здібностей студентів; підтримка та 

підвищення ефективності роботи викладачів англійської мови. 

1.4. Основними завданнями Конкурсу є: 

- підвищення інтересу студентів до англійської мови та культури англомовних країн; 

- поглиблення та структурування знань студентів з англійської мови; 

- створення підґрунтя для підготовки до державної підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови; 

- залучення широкого кола молоді до активної участі в інтелектуальних змаганнях з 

англійської мови; 

- формування у студентів навичок пізнавальної і творчої діяльності; 

- активізація позанавчальної роботи з англійської мови; 

- удосконалення роботи з обдарованою молоддю; 

- підвищення кваліфікації викладачів англійської мови. 

1.5. Засновник Конкурсу: Університет «Україна». 

1.6. Для проведення Конкурсу створюється Оргкомітет, котрий формується 

засновником Конкурсу. Оргкомітет має право вносити зміни і доповнення до Положення. 

Склад журі конкурсу формується Оргкомітетом щорічно з викладачів англійської мови та 

представників засновника Конкурсу і затверджується наказом Президента Університету. 

1.7. Склад Оргкомітету Конкурсу: 

1. Коляда О. П. – проректор з навчально-виховної роботи, голова Оргкомітету; 

2. Веденєєва О. А. – начальник управління навчально-виховної роботи, заступник голови 

Оргкомітету; 

3. Давиденко Г. В. – відповідальна за наукову та міжнародну діяльність; 

4. Журавльова В. М. – директор фінансовий; 

5. Барна Н. В. – директор Інституту філології та масових комунікацій; 

6. Терещенко А. Л. – директор Інституту права та суспільних відносин; 

7. Малишев В. В. – директор Інженерно-технологічного інституту; 

8. Нестеренко С. В. – директор Інституту економіки та менеджменту; 

9. Шматок О. С. – директор Інституту комп’ютерних технологій; 

10. Адирхаєв С. Г. – директор Інституту соціальних технологій; 

11. Мовчан В. О. – декан факультету біомедичних технологій; 

12. Смолянова С. І. – директор Коледжу «Освіта»; 

13. Нікуліна Г. Ф. – голова профспілки університету; 

14. Корбут К. К. – президент студентського самоврядування; 

15. Викладачі англійської мови. 

1.8. Час проведення Конкурсу: конкурс триває протягом 2 тижнів листопада. 

2. Умови проведення Конкурсу 

2.1. Учасники мають надіслати: 

1−3 тексти конкурсної роботи в жанрі (на вибір):  



- оглядова стаття з фахової тематики; 

- історія спеціальності або однієї з дисциплін спеціальності; 

- репортаж про подію, яка відбулася в Університеті «Україна» або в фаховій 

галузі; 

- інтерв’ю з видатними вченими галузі; 

- рецензія на наукове чи навчально-методичне фахове видання; 

- термінологічний словник, глосарій (українсько-англійський, англо-український, 

англо-англійський); 

- кросворд; 

- наукова стаття за тематикою спеціальності; 

- тези доповіді на наукову конференцію; 

- маршрут і текст екскурсії по Університету «Україна»; 

- маршрут і текст екскурсії по видатних місцях України і Києва; 

- віртуальний тур по Університету «Україна» у відеоформаті; 

- рекламний буклет Університету «Україна»; 

- путівник студента Університету «Україна»; 

- звіт-презентація закордонної туристичної поїздки; 

- рецепти національних українських страв; 

- опис національних українських свят чи традицій. 

2.2. Форма подання: 

2.2.1. Текст: 

- робота повинна мати заголовок, також необхідно чітко визначити та вказати жанр; 

- обсяг: 3−7 тис. знаків без зайвих пробілів одна робота (залежно від жанру); 

- оформлення: текст друкується через один міжрядковий інтервал. Шрифт − 

Times New Roman 14, береги таких розмірів: лівий − 20 мм, правий − 10 мм, верхній – 

20 мм, нижній − 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка − чорного кольору 

середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою; 

- мова написання: англійська; 

- обов’язково надати відомості про автора (П.І.Б., домашня адреса, навчальний 

заклад, форма навчання (денна, заочна), курс, спеціальність, група, клас (для учнів СНЗ), 

контактні телефони (домашні, мобільні), е-mail); 

- надіслати роботу в електронному форматі на одну із зазначених адрес, вказавши: 

повне ім’я автора, назву твору, жанр. (В електронному листі обов’язково зазначити тему: 

Конкурс). 

2.2.2. Мультимедійні чи відеороботи про Університет «Україна»: 

На початку мультимедіа має бути зазначено назву; наприкінці ролика – ім’я 

автора/авторів роботи – учасників конкурсу; ЗО, спеціальність, дата виготовлення. 

Тривалість – 1−8 хв. 

До надісланого ролика має бути додано документ Word із зазначенням: назви 

мультимедіа; всіх необхідних відомостей про його автора/авторів; текст/довідка до 

відеоролика (не більше 800 знаків). (В електронному листі обов’язково зазначити тему: 

Конкурс). 

2.3. Адреса, на яку надсилаються конкурсні роботи: 

Поштова: 04071, м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 3, каб. 410, відділ методичної 

роботи. E-mail: nmviddil@ukr.net.  

2.4. Надіславши матеріали, зазначені в п. 2.1., у формі, вказаній у п. 2.2. цього 

Положення, учасники конкурсу відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» надають згоду і дозвіл засновнику конкурсу здійснювати обробку своїх персональних 

даних (ім’я, мобільний телефон, адреса електронної скриньки тощо), включаючи збір, 

систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення персональних 

даних, з метою підготовки, участі, проведення та визначення переможців конкурсу.  
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3. Критерії оцінювання 

3.1. Текст: враховуються змістові та формальні структурні складові тексту: чистота, 

грамотність і виразність мови, актуальність обраної теми та повнота її розкриття. Робота має 

відповідати обраному жанровому канону (рецензії, оглядові статті, інтерв’ю тощо). Виклад 

матеріалу має розкривати означену тему, проблему, бути логічним, послідовним, 

аргументованим, образним, демонструвати потужний мовностильовий англомовний арсенал 

автора. 

3.2. Мультимедійні чи відеороботи про Університет «Україна»: креативність ідеї, 

якість її втілення (інформація, естетика); гармонія тексту/відеоряду/анімації та звуку в 

роботі, рівень володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями. 

4. Відзначення переможців Конкурсу 

4.1. Журі визначає переможців Конкурсу шляхом виставлення балів та складає 

протокол у строк 5 днів із дня закінчення прийому конкурсних матеріалів, зазначених у 

п. 2.1. цього Положення. 

4.2. Оголошення результатів Конкурсу та нагородження переможців присвячується 

річниці з Дня народження університету і проводиться на найближчих урочистостях.  

4.3. За результатами Конкурсу: 

 переможцям Конкурсу видається диплом та грошова премія за перемогу в кожній 

номінації; 

 найкращі роботи будуть опубліковані на офіційному сайті Університету 

«Україна», на відеоканалі Університету «Україна» на YouTube 

https://www.youtube.com/c/UniversityUkraine, на сторінці Університету «Україна» на 

Facebook https://uu.edu.ua/pic/social/facebook.png і в Instagram 

https://www.instagram.com/uu_university; 

 найобдарованішим учасникам Конкурсу буде запропоновано навчальний курс або 

участь у літній англомовній школі на пільгових засадах. 

4.4. Призовий фонд Конкурсу: 

Гран-прі – 1200 грн; Кожна з номінацій передбачає три призових місця. Перша премія 

– 1000 грн; Друга – 800 грн; Третя – 500 грн. Заохочувальна премія – 200 грн. 

4.5. Рішення журі щодо визначення переможців Конкурсу оскарженню не підлягає. 

 

5. Заключні положення 

5.1. Конкурсні роботи вважаються недійсними і не допускаються до розгляду членами 

журі у випадку недотримання умов Конкурсу щодо змісту та форми подання матеріалів. 

5.2. Матеріали, надіслані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються. 

 

Довідки за телефоном: (067)-465-69-88 

E-mail:  nmviddil@ukr.net 

 

 

 

Проректор з навчально-виховної роботи      О. П. Коляда 
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