
Курсанти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 
Крут  можуть взяти участь у IV Всеукраїнському конкурсі на здобуття відзнаки 

імені героя небесної сотні Сергія Кемського 
 

15 листопада розпочався IV Всеукраїнський конкурс наукових студентських 
робіт на тему Революції Гідності на здобуття Відзнаки імені Героя Небесної Сотні 
Сергія Кемського. Метою є заохочення студентів ЗВО досліджувати історію 
Революції Гідності, її значення та вплив на політичне, суспільне й культурне життя. 

Організатори зазначають, що конкурс повинен “активізувати науковий інтерес 
до подій Революції Гідності, сприяти критичному переосмисленню новітньої історії 
України та популяризувати уроки, досвід та цінності Майдану серед молоді”.  

Щоби долучитися до конкурсу, потрібно:  
• бути студентом або студенткою 2-4 курсу будь-якого вищого навчального 

закладу, курсантом або навчатися на магістратурі/аспірантурі (роботи можуть 
подавати усі охочі, незалежно від спеціальності); 

• подати  роботу або самостійно написану, або у співавторстві до 2 людей; 
• подати заявку на участь до 28 лютого 2022 за посиланням  

https://cutt.ly/nT3iLle 
В заявці потрібно вказати свої контакти, інформацію про факультет та 

навчальний заклад, тему наукової роботи, короткий опис свого дослідження.   
Заявки та роботи мають бути написані українською мовою.  
Наукові роботи мають висвітлювати Революцію Гідності, аспект учасник обирає 

самостійно – може бути історичний, політичний, культурний, соціальний. У роботах 
можна досліджувати і регіональні особливості Революції Гідності в Україні, світовий 
контекст та вплив протестів, біографії учасників Євромайдану та Героїв Небесної 
Сотні. 

Конкурс відбувається у два етапи: 
Перший етап – подача заявок. Охочі взяти участь у Конкурсі заповнюють 

електронну форму із заявкою та анотацією конкурсної роботи (https://cutt.ly/AgCnGac) 
до 28 лютого 2022 року. Журі розглядає подані заявки з анотаціями; за результатами 
оцінювання Журі Оргкомітет надсилає заявникам, які пройшли відбір, запрошення 
для участі у другому етапі до 15 березня 2022 року.  

Другий етап – подання наукових робіт на розгляд Журі. Учасники, які пройшли 
перший етап, надсилають конкурсну роботу на електронну адресу: 
konkurs.maidanmuseum@gmail.com  до 31 травня 2022 року включно. 

Роботи мають бути: 
• написані українською мовою; 
• обсягом не більше як 30 сторінок А4 (Times New Roman, 14; міжрядковий 

інтервал – 1,5; формат − MS Word); 
• оригінальними; 
• не мати інших конкурсних нагород; 
• містити назву, вступ, основну частину з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів, висновки та список використаних джерел і літератури. 
Оголосять результати конкурсу в період з 01 до 17 липня 2022 року. 

Організатори зазначають, що “переможці отримають, зокрема, дипломи та грошові 
премії: 15 000 гривень за І місце, 7 000 – за ІІ та 4 000 гривень за ІІІ місце”. 

 
Більше деталей за покликанням: https://linktr.ee/Vidznaka_Serhiy_Kemsky 
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