Додаток
ОГОЛОШЕННЯ
Прийом заявок на IV Всеукраїнський конкурс наукових студентських
робіт на тему Революції Гідності
у межах здобуття Відзнаки імені Сергія Кемського
З 15 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року триває прийом заявок на IV
Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на тему Революції Гідності у
межах здобуття Відзнаки імені Сергія Кемського.
Конкурс заохочує студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей до
дослідження Революції Гідності, вивчення її історії, особливостей, здобутків, значення
та впливу на різні сфери політичного, суспільного та культурного життя.
Конкурс має на меті активізувати науковий інтерес до подій Революції Гідності,
сприяти критичному переосмисленню новітньої історії України та популяризувати
уроки, досвід та цінності Майдану серед молоді.
Основна платформа Конкурсу - соціальна мережа
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ГасеЬоок

на

сторінці:

До участі запрошуються студенти (курсанти), які здобувають освіту за освітнім
ступенем бакалавра (2-4 курс), магістри й аспіранти (далі -Учасники).
4 Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально або у складі авторського
колективу, але не більше двох осіб.
4 Учасники попередніх конкурсів Відзнаки імені Сергія Кемського можуть повторно
брати участь у конкурсі, але не можуть подавати роботи з тією ж темою, що
попередні рази.
4 Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність інформації, поданої на
розгляд Журі, та гарантують своє авторство.
4 Учасники погоджуються, що організатор має право у подальшому використовувати
надіслані на Конкурс роботи у своїх статутних цілях.
4 Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на роботи, подані учасниками
на Конкурс, належать Національному музею Революції Гідності.
На конкурс подаються наукові дослідження, пов'язані з темою Конкурсу:
4 соціальний, політичний, політологічний, ідеологічний, культурологічний,
мистецтвознавчий, етнологічний, музеологічний, релігійний, філософський аспекти
Революції Гідності;
4 соціологія та історія Революції Гідності;
4 Революція Гідності у контексті міжнародної політики;
4 регіональні особливості протестів Революції Гідності;
4 дослідження ініціатив і громадського досвіду Майдану;
4 повсякденне життя та побут Майдану;
4 комунікаційна, агітаційна й інформаційна політика протесгного руху;
4 мистецтво і творчість Майдану;
4 Революція Гідності в контексті протестних рухів світу;
4 дослідження персоналій Героїв Небесної Сотні, поранених, активістів і волонтерів
Майдану;

V політика пам’яті і комеморативні практики Майдану;
V інше.
Таймлайн конкурсу:
V
подача заявок до 28 лютого 2022 року. За результатами оцінювання Журі
Оргкомітет надсилає заявникам, які пройшли відбір, запрошення для участі у другому
етапі до 15 березня 2022 року;
V
учасники, які пройшли перший етап надсилають конкурсну роботу на
електронну адресу koiikurs.maidanmiiseum@gmail.com до 31 травня 2022 року
включно;
^
з 01 червня по ЗО червня 2022 року журі оцінюють отримані роботи та
визначають переможців. Результати конкурсу будуть оголошені у період з 01 по 17
липня 2022 року.
Переможці Конкурсу отримають грошові призи:
II місце - 7 000 гри та І місце - 15 000 гри.

III місце -

4 000 гри,

Детальні умови участі у IV Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт
на
тему
Революції
Гідності
за
цим
посиланням:
https://linktr.ee/Vidznaka 8ег1ііу Кеішку/
Організатори: Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей
Революції Гідності та громадська організація «Родина Героїв «Небесної Сотні».
Конкурс реалізовується в межах проекту «Відзнаки Героїв».
Сергій ІСемський - політолог, журналіст, активіст Євромайдану. Народився 1981 року
в Керчі, мешкав у м. Коростень Житомирської області. Здобув ступінь магістра
політології па філософському факультеті Львівського університету імені І. Франка. Був
співробітником Інституту політичних та економічних ризиків і перспектив, писав
статті для «Української правди», газети «День» та інших видань. Виступав
за
впровадження системи прямої демократії, кооперативний рух, шукав
найефективніші механізми взаємодопомоги у суспільстві, контролю за політиками та
боротьби з корупцією; громадський активіст, учасник кампанії «Проти міліцейського
свавілля».
Щодо отримання додаткової інформації звертайтеся до Оргкомітету Конкурсу за
тел.: +3 8 097 985 15 31 або на електронну адресу: konkurs.maidanmuseum@gmail.com

