Департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації
Департамент освіти Вінницької міської ради
Вінницька обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України
Рада директорів коледжів і технікумів Вінницької області
Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія неперервної освіти»
Комунальний заклад вищої освіти
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

О Г О Л О Ш У Є
I-й РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ЕСЕ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

VINNYTSIA THINKS ENGLISH
Кафедра германської і слов‘янської філології Філологічного факультету
Комунального закладу вищої освіти
«ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
01 листопада оголошує I-й Обласний конкурс з написання есе-2020
До конкурсу запрошуються школярі 8-11 класів та здобувачі освіти закладів
фахової передвищої освіти (технікуми, училища, коледжі) Вінницької області
Учасники, учні 8-9 класів, повинні написати англійською мовою есе на одну з
наступних тем:
Theme 1. Most experiences in our lives that seemed difficult at
the time become valuable lessons for the future. Do you agree or
disagree with the following statement?
Theme 2. Every generation is different in important way. How
is your generation different from your parents‟ one?
Theme 3. The biggest challenge for me during the schools‟
lockdown was…
Учасники, учні 10-11 класів та здобувачі освіти закладів фахової передвищої освіти
(технікуми, училища, коледжі), повинні написати англійською мовою есе на одну з
наступних тем:
Theme 1. What do people mean when they say “Fake News?”
Theme 2. The use of text messages has ruined the modern
language: is it true?
Theme 3. Neuro-linguistic programming and how it works.

Кінцевий термін подання есе - 25 грудня 2020 року.
Вимоги до есе:


Есе має бути написано англійською мовою.



За структурою есе має бути особистісне.



Есе має бути надруковане з подвійним відступом, шрифт Times New Roman, 14

кегль.


Обсяг: 500 - 600 слів.



Ваше прізвище має бути вказане у правому верхньому кутку кожної сторінки есе.



Використання цитат потребує наведення джерел інформації.

Есе має бути креативним, оригінальним і самостійним: ми хочемо почути вашу
незалежну думку та власне ставлення до того, про що пишете.


У разі плагіату учасник дискваліфікується та його подальша участь у подібних
конкурсах англійської мови заборонена.


Для участі в конкурсі учасник має заповнити реєстраційну форму (форму в
електронному варіанті можна знайти на сайті КЗВО «Вінницький гуманітарнопедагогічний коледж» http://vgpk.com.ua).
Есе та заповнену
heorhiivna@gmail.com

форму

необхідно

надіслати

на

email

за

адресою

Критерії оцінювання есе:
Змістовність, глибоке й всебічне розкриття теми, необхідний ілюстративний
матеріал та його влучні цитації.
 Чіткість формулювання тез, доречність аргументів, грунтовність висновків та
узагальнень.
 Грамотність, влучність використання слова.
 Послідовність, логічність у викладенні думок.
 Структура роботи згідно з вимогами до написання есе англійською мовою.


Результати конкурсу будуть оголошені у січні
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»:

2021 року на сайті КЗВО

Переможці будуть нагороджені подарунками в День відкритих дверей
У разі виникнення будь-яких питань, звертайтеся до нас:
Email: heorhiivna@gmail.com
Тел.: 097-211-64-54 Марценюк Олена Георгіївна, к.пед.н., доц. кафедри германської
та слов„янської філології
Вебсайт: http://vgpk.com.ua/kafedri/kafedra-germanskoji-filologiji-ta-zarubizhnojiliteraturi

Коротка довідка про спеціальність та факультет
Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» єдиний коледж України, який з 2007 року провадить підготовку бакалаврів з іноземної
філології: англійська, німецька і польська мови та зарубіжної літератури; готує вчителів
та перекладачів. Викладачі випускової кафедри германської та слов„янської філології,
які мають міжнародні сертифікати з методики викладання англійської мови, активно
використовують автентичні навчальні ресурси провідних видавництв Великої Британії
та новітні підходи у підготовці фахівців-філологів. Випускники філологічного
факультету мають високий рейтинг на ринку праці та стають магістрантами провідних
вишів України, таких як Київський лінгвістичний університет, Київський педагогічний
університет ім. Б. Грінченка, Львівський національний університет ім. І. Франка та
багатьох інших. Пріоритетом для філологічного факультету є студентоцентроване
навчання. Знання іноземних мов – це можливість зазирнути в інший світ.

