
МОН УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(ПОЛІСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ) 
 

Код ЄДРПОУ 00493681 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16.12.2021            м. Житомир    № __ 

 

Про IV Всеукраїнський конкурс наукових  

студентських робіт на здобуття Відзнаки 

імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського 
 

Відповідно до листа Державної наукової установи «Інституту модернізації 

змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 09.12.2021 № 22.1/10-2793 

та з метою активізації наукового інтересу студентської молоді до подій 

Революції Гідності, її впливу на різні сфери політичного, суспільного та 

культурного життя, сприяння критичному переосмисленню новітньої історії 

України та популяризації уроків, досвіду та цінностей Майдану серед молоді 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Подати заступникам деканів факультетів з наукової роботи до 

20.02.2021 заявки (додаток 1) та анотації (додаток 2) на участь у IV 

Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт на здобуття Відзнаки 

імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського (далі – Конкурс).  

2. Заступникам деканів факультетів з наукової роботи провести 

перевірку поданих заявок та анотацій на відповідність вимогам Положення про 

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на тему Революції 

Гідності та до 28.02.2022 надіслати їх на електронну адресу: 

konkurs.maidanmuseum@gmail.com. 

3. Заступникам деканів з наукової роботи сприяти правильному 

оформленню конкурсних робіт (додаток 3), які пройшли перший етап відбору та 

до 15.03.2022 надіслати їх на електронну адресу: 

konkurs.maidanmuseum@gmail.com. 

4. Врахувати, що на Конкурс подаються наукові дослідження, пов'язані 

з наступною тематикою: 

- соціальний, політичний, політологічний, ідеологічний, 

культурологічний, мистецтвознавчий, етнологічний, музеологічний, 

релігійний, філософський аспекти Революції Гідності; 

- соціологія та історія Революції Гідності; 

- Революція Гідності у контексті міжнародної політики; 

- регіональні особливості протестів Революції Гідності; 

- дослідження ініціатив і громадського досвіду Майдану; 

- повсякденне життя та побут Майдану; 

- пропагування та інформаційна політика протестного руху; 
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- мистецтво та творчість Майдану; 

- Революція Гідності в контексті протестних рухів світу; 

- дослідження персоналій Героїв Небесної Сотні, поранених, активістів 

і волонтерів Майдану; 

- політика пам’яті і комеморативні практики Майдану; 

- інше. 

5. Основна платформа Конкурсу – соціальна мережа Facebook на 

сторінці: https://www.facebook.com/Vidznaka.Kemsky.Serhiy/. Детальну 

інформацію щодо участі у Конкурсі можна отримати: сайт 

https://linktr.ee/Vidznaka_Kemsky_Serhiy/. 

6. Призначити заступників деканів факультетів з наукової роботи 

відповідальними за організацію участі здобувачів у Конкурсі.  

7. Забезпечити подачу не менше 3-х заявок з кожного факультету на 

участь у першому етапі Конкурсу. 

8. Заступникам деканів з наукової роботи надати проректору з наукової 

роботи та інноваційного розвитку Людмилі РОМАНЧУК (205 каб.) зведену по 

факультетам інформацію про участь здобувачів у Конкурсі. 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з 

наукової роботи та інноваційного розвитку Людмилу РОМАНЧУК. 

 

 

 

Ректор університету            Олег СКИДАН 
 

 

 

Проєкт розпорядження внесено: Візи: 

проректор з наукової роботи  провідний юрисконсульт  

та інноваційного розвитку 

____________ Людмила РОМАНЧУК 

____________ 

____________ Наталя РЕХТЕР 

____________ 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Vidznaka.Kemsky.Serhiy/
https://linktr.ee/Vidznaka_Kemsky_Serhiy/


Додаток 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт на тему  

Революції Гідності 

 

1. Тема дослідження. 

 

2. Прізвище, ім’я та по батькові автора. 

 

3. Найменування закладу вищої освіти чи установи. 

 

4. Курс, факультет, спеціальність, освітній рівень. 

 

5. Домашня адреса автора (для листування, надсилання сертифікату). 

 

6. Електронна адреса автора (для листування). 

 

7. Контактний телефон автора. 

 

8. Дата заповнення. 
 

 

 

Додаток 2 

 

АНОТАЦІЯ 

(обсяг – до 2-х сторінок) 

 

1. Тема. 

2. Мета. 

3. Завдання. 

4. Наукова новизна. 

5. Аналіз використаних джерел та літератури, методи дослідження (за потреби). 

6. Ключові слова 

  



Додаток 3 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ 

 

1. Зразок оформлення титульної сторінки. 

 

Національний музей Революції Гідності 

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на тему Революції 

Гідності 

 

Наукова робота 

“ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ” 

 

Виконав (ла): 

студент(ка) / аспірант (ка) курсу, 

  факультету 

(Назва ЗВО) 

 
(Прізвище, ім’я, по батькові) 
моб. тел.    

 

 

2. Структура роботи. 

 

ЗМІСТ. 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ (за наявності). 

 

ВСТУП. 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА. ВИСНОВКИ. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ. 

 
ДОДАТКИ (за наявності). 
 
1) Посилання на джерела та літературу – посторінкові. Оформлення 

посторінкових посилань – згідно з ДСТУ 8302:2015. “Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання” (зі змінами і доповненнями 2017 р.). 

2) Оформлення прикінцевого списку використаних джерел і 

літератури – згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. “Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання”. 
 


