
 

Затверджено 

на засіданні кафедри англійської мови та літератури 

Оксана КОСТЮК   ________________ 

Протокол № 4  від 09. 11. 2022 р. 

  

Положення 

про Всеукраїнський конкурс есе англійською мовою 

у Національному університеті «Острозька академія» 

на тему Is a University Education a Necessity or an Option to Study Today? 
1. Основні положення 

1.1.У положенні подано інформацію про статус і порядок проведення 

Всеукраїнського конкурсу есе на тему: «Is a University Education a Necessity or an Option 

to Study Today» (далі — Конкурс), вміщено вимоги до учасників і робіт, порядок подачі 
робіт на Конкурс. 

1.2. Засновником і організатором Конкурсу є кафедра англійської мови та літератури 

факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».  

1.3. Засновник Конкурсу створює Організаційний комітет (далі — Оргкомітет), який 
забезпечує організацію та проведення Конкурсу. 

1.4. Термін проведення Конкурсу -  з 1 грудня 2022 року по 31 березня 2023 року. 
1.5. До складу Оргкомітету конкурсу входять: завідувач кафедри англійської мови та 

літератури, доцент Костюк О.Ю., кандидат філологічних наук, доцент Коцюк Л.М., 

старший викладач Ломінська Н.В. та викладач Дідик Л.І.  
Оргкомітет одночасно виконує функції журі, здійснює оцінку робіт, визначає 

і нагороджує переможців Конкурсу. 
Адреса Оргкомітету Конкурсу: 

35800, Рівненська область 

м. Острог 
вул. Семінарська 2 

1.6. Координатор Конкурсу: викладач Дідик Любов Іванівна 
e-mail: liubov.didyk@oa.edu.ua (в темі листа вказувати «Конкурс есе») 

2. Мета і завдання Конкурсу 

Мета Конкурсу — сприяти розвитку навичок і вмінь письма учнів у висловлюванні 

власної думки англійською мовою із запропонованої актуальної теми. 
Завдання конкурсу: 

популяризувати факультет романо-германських мов Національного університету 

«Острозька академія» та залучити до участі потенційних абітурієнтів університету; 

вдосконалювати іншомовну письмову компетенцію учнів шкіл; 

розвивати аргументоване мислення учнів у процесі висловлювання з актуальної 
теми; 

виховувати інтерес учнів до англійської мови та здійснення подальшого освітнього 

життєвого вибору; 
розвивати лідерські якості учнів як чинник позитивних суспільних трансформацій. 

3. Завдання та структура есе: 
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Write an argumentative essay to the students’ magazine on the topic Is a 

University Education a Necessity or an Option to Study Today? Use specific arguments, 

reasons and examples to support your answer. Use 250 - 300 words and the following outline: 
Introduction 

Paragraph 1 

Introduce the subject and state your opinion clearly 

Main Body 

Paragraph 2 

First viewpoint and reasons/examples 

Paragraph 3 

Second viewpoint and reasons/examples 
Paragraph 4 

Additional viewpoint and reasons/examples 

Conclusion 

Final paragraph 
Restate your opinion, using different words 

(The number of paragraphs in the main body depends on the number of viewpoints 

included) 
Письмові роботи учасників Конкурсу мають продемонструвати відповідний рівень 

учнів у володінні англійською мовою, зокрема навичками і вміннями належного 

формулювання думки у писемному мовленні, а також виявити  уміння учасників 

дотримуватися вимог до написання конкретного виду есе. 
4. Учасники Конкурсу есе 

Участь у Конкурсі можуть взяти учні 9-11 класів шкіл, ліцеїв, гімназій, які вчасно 

нададуть до розгляду свої письмові роботи. Участь у конкурсі є безкоштовною. Кожен 
учасник може подати на Конкурс не більше однієї авторської роботи. 

5. Умови проведення конкурсу 

Конкурс проводиться з 1 грудня 2022 року по 31 березня 2023 року.  Роботи можна 

надсилати за електронною адресою liubov.didyk@oa.edu.ua (в темі листа вказувати 
«Конкурс есе») 

Додаткові запитання слід надсилати за цією ж електронною адресою (контактна 

особа — Дідик Любов Іванівна). 
Інформацію про Острозьку академію та факультет романо-германських мов зокрема 

можна знайти за наступними посиланнями: 

https://www.oa.edu.ua/   

https://www.oa.edu.ua/ua/departments/filologist/ 
https://www.facebook.com/groups/activecreative/  

 

17-21 квітня 2023 року будуть підбиті підсумки Конкурсу. Переможці 
визначатимуться за результатами оцінки журі. 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ 

• робота виконується в текстовому редакторі Microsoft Word (97-2003); 

• стиль Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5; 
• поля по 2 см. з кожної сторони; 
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• вирівнювання по ширині; 

• обсяг есе становить 250 – 300 слів. 

Вказати: 

— Прізвище, ім’я, по-батькові автора; 
— Найменування навчального закладу, клас; 

— Контактний телефон, адресу електронної пошти, поштову адресу.  

6. Визначення переможців 

Переможцями Конкурсу вважаються конкурсанти, що отримали найбільшу кількість 

балів. 

Переможці Конкурсу будуть нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів. 

7. Інформаційне забезпечення Конкурсу 

7.1. Інформаційне забезпечення Конкурсу здійснюється через створення, передачу та 

розповсюдження інформації  безпосередньо та через Інтернет-ресурси. 

7.2. Оголошення про Конкурс здійснюється через: 

— Офіційний сайт Національного університету «Острозька академія» 
www.oa.edu.ua, освітні портали osvita.org.ua, Educational Network Ukraine , teacher.in.ua, 

ualibrary.net. 

— Сторінки Національного університету «Острозька академія» в соціальних 
мережах Фейсбук, Твіттер, Viber,  а також через сторінки Конкурсу у цих мережах. 

— Розповсюдження інформаційних буклетів у освітніх закладах України. 

8. Прикінцеві положення 

Організатори Конкурсу залишають за собою право використовувати надіслані 
матеріали у проведенні подальших виставок, підготовці та виданні інформаційних 

матеріалів, публікацій, соціальної реклами тощо із зазначенням прізвищ авторів есе. 
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