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СТУДЕНТСЬКИЙ КОНКУРС
«ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ – МІСТУ, УКРАЇНІ, СВІТУ!»
(листопад 2014 року)
за підтримки Корпорації «Бісквіт-шоколад»
та Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і
науки України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1
Шановні друзі!
Цього року Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
відзначає 210-ту річницю від дня заснування. Харківський університет є
колискою вищої освіти в регіоні та в Україні в цілому, він пишається своїми
видатними викладачами та вихованцями, науковими відкриттями, що були
зроблені у його стінах, неоціненним внеском до культурної спадщини нашої
країни. До урочистого свята запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі
електронних виставок-презентацій «Харківський університет – місту,
Україні, світу!».
Електронна виставка-презентація як форма роботи передбачає
візуальну подачу матеріалу, підбір речових та документальних експонатів з
подальшим цифруванням їхніх зображень, написання коротких супровідних
текстів та пояснень.
Тематично конкурсні роботи мають ілюструвати внесок Харківського
університету в українську та світову науку, культуру, добробут, його роль у
регіональному розвитку, зв’язки з іншими навчальними закладами України
та світу тощо.

До розгляду приймаються проекти виставок-презентацій у будь-яких
форматах (відео, інтернет-сторінка або сайт, презентація Power Point тощо).
Оргкомітет не обмежує Вашу фантазію у виборі формату роботи.
Для участі в конкурсі необхідно:

Обрати цікаву для Вас тему, пов’язану з Харківським національним
університетом імені В. Н. Каразіна.

Підготувати матеріали та тексти для електронної виставки,
використовуючи фонди музеїв вищих навчальних закладів, бібліотек,
архівів тощо.

Створити виставку-презентацію в тому форматі, який є для Вас цікавим.

Написати короткий супровідний текст з обґрунтуванням вибору теми,
описанням особливостей пошуку та збору матеріалів, зі списком
використаних джерел та літератури (1-2 сторінки, Шрифт – «Times New
Roman», кегль – 14, інтервал - 1,5, мова – російська та українська).

Надіслати Вашу коротку анкету, конкурсну роботу та супровідний текст
на адресу muzhnu@mail.ru з поміткою «конкурс» до 1 листопада 2014 р.
Про дату презентації проектів буде повідомлено додатково.

Оргкомітет:
Музей історії ХНУ імені В. Н. Каразіна
пл. Свободи, 4, 2-й поверх
Тел. (057)7075472
e-mail: muzhnu@mail.ru
_______________
НА ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ЧЕКАЮТЬ ГРОШОВІ ПРЕМІЇ!
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

