ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ
(заповнюється на кожного учасника)
УВАГА!
Надішліть свою заявку не пізніше
24 листопада 2021 року
Прізвище _____________________________
Ім’я __________________________________
По батькові ___________________________
Назва вузу ____________________________
______________________________________
Факультет ____________________________
______________________________________
Курс _________________________________
Поштова адреса _______________________
______________________________________
Телефон: _____________________________
E-mail: _______________________________
Назва номінації ________________________
______________________________________
Назва есе _____________________________
______________________________________
______________________________________
Дата _________________________________
Підпис________________________________
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

провулок Бабушкіна, 3,
м. Київ, Україна, 03190
Телефон/факс: (044) 356-53-21
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Державна установа
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КОНТАКТНА ОСОБА:

ЗАПРОШЕННЯ

Романова Світлана Адольфівна,
учений секретар ДУ «Держґрунтохорона»
Телефон: (044) 356-53-21
E-mail: romanowa@iogu.gov.ua

Конкурс студентських есе
«ЗБЕРЕЖІМО ҐРУНТИ РІДНОЇ
УКРАЇНИ»
Приурочено
до Міжнародного дня ґрунтів
(World Soil Day)

ОРГКОМІТЕТ БУДЕ ВДЯЧНИЙ
ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЦІЄЇ
ІНФОРМАЦІЇ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМ
ОСОБАМ

24 листопада — 24 грудня
2021 року
м. Київ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
Запрошуємо до участі у Всеукраїнському
КОНКУРСІ
студентських есе
«ЗБЕРЕЖІМО ҐРУНТИ РІДНОЇ
УКРАЇНИ»
П р иур о ч ено
до М іж на р о дно г о д ня ґ р унт ів
(Wo r ld So i l Da y )

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ:
оптимальний сценарій —
Креативні
рішення
досягнення
нейтрального рівня деградації ґрунтового
покриву в Україні;
негативний сценарій —
До чого може призвести подальший
розвиток деградаційних процесів ґрунтового
покриву.
Для участі у Конкурсі необхідно
до 24 листопада 2021 року зареєструватися,
надіславши на адресу оргкомітету заявку
(зразок додається).
Подання тексту есе (електронний варіант) —
до 24 листопада 2021 року.
Есе переможців
будуть опубліковані на сайті
державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України»

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕСЕ
Мова — українська.

Наукове есе — аналітична робота автора
обсягом до 5 сторінок. Есе починається з
чітко сформульованої проблеми і містить
обґрунтування проблемної ситуації; повинно
мати аналітичний, а не описовий характер,
чіткість аргументації позиції автора. Автору
необхідно
самостійно
сформулювати
висновок.
Вимоги до есе в рамках Конкурсу: логічна
послідовність тексту (без підрозділів), яка
полягає у висвітленні актуальності тематики,
викладеної в основній частині, а також
висновку і пропозицій.
Вимоги до оформлення есе:
інформація про автора (вирівнювання по
центру без абзаца, розмір шрифту 14) —
прізвище та ініціали (курсив, напівжирний̆),
місце навчання — вуз, факультет, курс
(курсив світлий), назва тез (ПРОПИСНИЙ,
напівжирний).
Приклад:
Іваненко О. І.
Національний університет біоресурсів
і природокористування
Факультет захисту рослин, біотехнологій
та екології
4 курс
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ
ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ НОВОГО
ПОКОЛІННЯ

Текст — обсяг 4000—6000 знаків,
набраних в текстовому редакторі MS Word;
шрифт Times New Roman, розмір 14;
вирівнювання по ширині; міжрядковий̆
інтервал — 1,5; абзацний̆ відступ — 10 мм;
поля: ліве — 25 мм, праве — 15 мм, верхнє та
нижнє — 20 міліметрів.
У
тексті
виноски
позначаються
квадратними дужками з вказівкою в них

порядкового номера джерела за списком в
кінці роботи та через кому номер сторінки
(сторінок), наприклад [5, с. 20], [5, с. 20, 84],
[6, с. 97; 7, с. 30].
Список використаних джерел (назва —
ЛІТЕРАТУРА, шрифт прописний̆, розмір 14,
вирівнювання по центру) оформляти згідно із
ДСТУ
8302:2015
Інформація
та
документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання.
Приклад:
ЛІТЕРАТУРА
1. Агрохімічний аналіз : підручник / Городній
М. М., Лісовал А. П., Бикін А. В. та ін. / за ред
Городнього М. М. — Київ : Арістей, 2005. —
468 с.
2. Кирилеско О. Л. Екологічне ґрунтознавство
: підручник. — Харків : НТУ «ХПІ», 2001 —
256 с.

Назва файлу повинна
прізвищу
автора,
Іваненко_есе.doc

відповідати
наприклад,

Текст есе редагуванню не підлягає і є
оригіналом. Відповідальність за їх зміст
несе автор.
Есе, які не відповідатимуть вимогам,
розглядатися і повертатися автору не будуть.
Перелік авторів і назв есе, допущених до
конкурсу, а також есе переможців будуть
опубліковані на сайті державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України».

