
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ЕСЕ «МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ: 

ПЛАНУВАННЯ І РОЗВИТОК» 

І. Загальні правила 

1.1. Дане Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського Конкурсу есе 

«Моя майбутня професія: планування і розвиток» (надалі – Конкурс). 

1.2. Мета конкурсу: показати підліткам можливий шлях розвитку кар’єри та надихнути їх 

свідомо обирати майбутню професію.  

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 

 дати можливість школярам замислитись про омріяну професію та майбутню кар’єру; 

 познайомити підлітків із ТОП-менеджерами та відомими людьми, щоб надихнути їх 

будувати успішну кар’єру в Україні.  

1.4. Організатором проведення Всеукраїнського Конкурсу є громадська організація Центр 

«Розвиток КСВ» і платформа Career Hub. Партнер -  Перший Український Міжнародний Банк.  

1.5. Своєю участю учасники підтверджують згоду з умовами Конкурсу, визначеними в даному 

положенні.  

1.6. Участь в Конкурсі є безкоштовною. 

ІІ. Умови і порядок проведення 

2.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для громадян України, які на 

момент проведення конкурсу навчаються в 10 класі.  

2.2. Участь у конкурсі є індивідуальною. 

2.3. Організатор залишає за собою право змінювати терміни реалізації конкурсу та своєчасно 

інформувати про такі зміни. Інформація про хід проведення Конкурсу розміщується на 

офіційному сайті Організатора www.csr-ukraine.org, www.careerhub.in.ua та у мережі ФБ 

www.facebook.com/CareerHubUkraine, а також на сайті партнерів, інших ресурсах та у ЗМІ. 

2.4. Роботи, надіслані на Конкурс, можуть бути опубліковані в інформаційних джерелах із 

зазначенням авторства робіт. 

2.5. Конкурс проходить у 4 етапи: реєстраційний, відбірковий, регіональний та національний. 

 І реєстраційний етап (15 січня - 25 лютого 2018р.) – період подачі конкурсних 

робіт.  Для участі у І етапі Конкурсу необхідно написати та надіслати есе на тему 

«Моя майбутня професія: планування і розвиток» на електронну пошту: 

info@careerhub.in.ua до 25 лютого 2018 року включно 

 II  відбірковий (26 лютого – 05 березня 2018 р.) - журі Конкурсу розглядає подані 

есе та визначає 250 учасників для участі у регіональному етапі (обираються 50 

кращих робіт в кожному з 5-ти регіонів). Попередні результати відбіркового туру 

будуть оприлюднені 28 лютого 2018 року на Facebook сторінці 

www.facebook.com/CareerHubUkraine/ та на сайтах організаторів  www.csr-ukraine.org 
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та www.careerhub.in.ua. Остаточний список учасників регіонального етапу буде 

оприлюднено 5 березня 2018р.  

 ІІI регіональний етап (15 березня - 15 травня 2018р.)  – зустрічі кращих авторів 

есе з  керівниками компаній, установ, організацій, що  відбудуться у п’яти містах 

України: (Київ  15 березня), (Харків 10 квітня), (Запоріжжя 19 квітня), (Львів  27 

квітня), (Одеса 15 травня). Учасники регіонального етапу мають написати 

мотиваційний лист про враження, які вони отримали від заходу та чому саме вас 

треба обрати для особистої зустрічі з топ-менеджером. На основі цього листа 

організатори визначать 50 найбільш мотивованих підлітків, для участі в 

національному етапі. У темі мотиваційного листа  необхідно зазначити прізвище та 

ім’я учасника.  

 ІV національний етап (31 травня-1 червня 2018р.) – фінал конкурсу, відбудеться 

31 травня  2018 р. у м. Києві в рамках Всеукраїнської конференції «Моя кар’єра в 

Україні», а 1 червня 2018 року переможці конкурсу матимуть змогу особисто 

зустрітися із топ-менеджером бізнесу та державних органів влади. 

2.6. Організатори забезпечують учасників харчуванням на регіональних етапах та під час 

конференції у Києві. 

2.7. Організатори не відшкодовують транспортні витрати для учасників конкурсу. 

2.8. Організатори не забезпечують проживанням учасників національного етапу, але за 

необхідності можуть допомогти з пошуком місця проживання за доступною ціною у м. Києві. 

III.  Вимоги до есе, критерії їх оцінювання 

3.1. Кожен учасник має право представити на Конкурс лише одне есе.  

3.2. До участі в Конкурсі допускаються роботи учасників, що виконано особисто.  

3.3. Есе на тему «Моя майбутня професія: планування і розвиток» має бути до 2 сторінок, 

українською мовою, 12 шрифтом. 

3.4. На початку  есе треба обов’язково зазначити:  

 Прізвище, ім’я, по батькові автора роботи. 

 Місто, навчальний заклад, клас. 

 Контактний телефон та електронна пошта автора есе. 

 ПІБ та контактний телефон одного з батьків та вчителя/класного керівника. 

 З ким з успішних людей в обраній професії учасник/учасниця хотів/хотіла би зустрітися 

(відомою людиною, керівником підприємства, організації, державного органу влади 

тощо). Компанії та організації повинні мати офіси в Україні. 

 Які питання ви маєте до обраної вами людини?  

  

3.5. До участі не допускаються роботи, що: 

 не відповідають тематиці Конкурсу,  

 оформлені з порушенням вимог,  

 подані після встановленого строку  

 або що містять не оригінальний текст.  
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Кожне есе буде перевірятись конкурсним журі в спеціальній програмі для виявлення 

плагіату. 

 

3.6. Робота оцінюється за наступними критеріями: 

 розкриття планів та очікувань учасника щодо обраної професії; 

 як учасник бачить свій розвиток в професії та перспективи самореалізації; 

 який внесок учасник зробить своєю професією у розвиток країни; 

 робота пройшла перевірку на плагіат;  

 грамотність та охайність. 

 

IV. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

4.1. Відбір учасників здійснюється організаторами. Рішення є остаточним та базується на чітких 

критеріях зазначених в розділі III.  

4.2. 250 учасників буде запрошено на регіональні зустрічі, а 50 фіналістів Конкурсу буде 

відібрано до участі у фінальній конференції - у місті Київ 31.05.2018 та дні з топ-менеджером - 

01.06. 2018 року.  

4.3. Взявши участь у конкурсі, учасник тим самим надає свою згоду на обробку персональних 

даних, а саме: місця проживання, реєстраційних даних, прізвища, імені по-батькові та інших 

даних, що дають змогу ідентифікувати особу.  Учасник повідомлений про те, що його 

персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлений про свої права згідно 

з Законом України «Про захист персональних даних».  

4.4. Беручи участь у заходах, учасники дають згоду на використання організаторами фото- та 

відеоматеріалів, на яких вони зображені. 

4.5. На урочисте нагородження неповнолітні учасники конкурсу виїжджають за згодою та у 

супроводі батьків, опікунів, вчителів або інших повнолітніх супроводжуючих осіб. У випадку 

коли учень має бажання приїхати на захід самостійно, необхідна письмова згода батьків 

написана у довільній формі. 

4.6. Індивідуальні зустрічі з топ-менеджерами будуть влаштовані окремо для авторів найкращих 

есе. В разі відсутності переможця/переможниці на заході або письмової відмови від подальшої 

участі, Організатори мають право надати таку можливість іншому учаснику/учасниці. Вручення 

заохочувальних призів здійснюється Організатором, за власного бажання та можливості, на 

самому заході особисто кожному учаснику. Передача подарунків після проведення конференції 

або через третіх осіб - не передбачена умовами Конкурсу. 

4.7. Пропозиції та зауваження, щодо організаційних питань приймаються на офіційну пошту 

Організатора info@careerhub.in.ua . 

Про результати Конкурсу, місце та час проведення регіональних зустрічей та всеукраїнської 

конференції усіх учасників буде повідомлено завчасно.  

З будь-яких питань щодо участі у Конкурсі звертайтесь до менеджера проекту Олени Воропай, 

info@careerhub.in.ua, (044) 292 02 48. 
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