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|мки Вщзиаки 

емського

Засвщчуемо Вам свою повагу та шформуемо про старт IV ВсеукраТнського 
конкурсу наукових студентських роб!т на тему РеволющУ Пдносп на здобуття 
Вщзнаки 1мен1 Героя НебесноУСотш Серия Кемського (дал1 -Конкурс). Вщзнаку 1меш 
Серия Кемського створено за пнщативи Национального меморхальиого комплексу 
ГероУв НебесноУ Сопл -  Музею РеволющУ Пдносп та громадськоУ оргашзацт «Родина 
ГероУв НебесноУ Сотгп» в межах реюшзацп загального проекту «Вщзнаки ГероУв».

Конкурс заохочуе студенпв в и щ и х  иавчальних заклад1в у с 1Х  специальностей до 
дослщження РеволющУ Пдносп, вивчення УУ1 стор 1У, особливостей, здобуло в. значения 
та впливу на р1зш сфери полиичного, сусгйльного та культурного життя. Еш мае на 
мел актив1зувати науковий штерес до подш РеволющУ Пдносп, сприяти критичному 
переосмисленшо новлньоУ 1сторй' УкраУни та популяризувати уроки, досвщ та щипоси 
Майдану серед молод!.

Основна платформа Конкурсу -  сощальна мережа РасеЬоок на сторшш: 
11йр5:/Аузу\у.1’асеЬоок.сот/У1с1гпака.Кеш5ку.5ег1ну/

Таймлайн конкурсу:
- подати заявку потребно до 28 лютого 2022 року. За результатами ощнювання 

Жур1 Оргкомлет надсилае заявникам, яю пройшли в1дб!р, запрошення для учасп у 
другому етат  до 15 березня 2022 року;

- учасиики, яю пройшли перший етап, надсилають конкурсну роботу на 
електронну адресу копкиг8.та1с1апти8еит@ §та11.сот Д° 31 травня 2022 року 
включно;

- з 01 червня по 30 червня 2022 року жур1 ощнюють отримаш роботи та 
визначають переможщв. Результата конкурсу будуть оголошеш у перюд з 01 по 17 
липня 2022 року.

Деталью умови учасп у IV ВсеукраТнському конкурс! наукових студентських 
робгг на тему РеволющУ Пдносп -  за цим посяланням: 
11ир8://Ипк1г.ее/У1с1гпака §ег1пу К е т зк у /

Враховуючи вищесказане, просимо Вас сприяти проведению IV Всеукрашського 
конкурсу наукових студентських робгг на тему Революцп Пдносп у межах здобуття 
Вщзнаки 1меш Сергея Кемського шляхом поширення шформащ'У серед студенпв 
вашого навчального закладу та на його шформацшних ресурсах.
Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
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Прийом заявок на IV Всеукрашський конкурс иаукових студентських 
роб1Т на тему Революцп Пдносп  

у межах здобуття Вщзнаки 1меш Серия Кемського

3 15 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року тривае прийом заявок на IV 
Всеукрашський конкурс иаукових студентських робгг на тему Революцп Гщносн у 
межах здобуття Вщзнаки 1меш Серия Кемського.

Конкурс заохочуе студент!в вищих навчальних закладов ус1х спец!альностей до 
досл!Дження Революцп Пдносп, вивчення и 1стор1Т, особливостей, здобунав. значения 
та впливу на р1зи! сфери полггичного, сусшльного та культурного життя.

Конкурс мае на мен актив1зувати науковий интерес до подш Революцп Пдносп, 
сприяти критичному переосмисленню новггньоТ 1Сторп УкраТни та популяризувати 
уроки, досв1д та цшиосп Майдану серед молодь

Основна платформа Конкурсу -  сощальна мережа РасеЬоок на сторшш: 
11ир8:/Лумлу.ГасеЬоок.сош/У|(12пака.Кет5ку.8ег1цу/

До учасп запрошуються студента (курсанта), якп здобувають освггу за освтпм  
ступенем бакалавра (2-4 курс), мапстри й асгаранти (дал1 -Учасники).

V Учасники беруть участь у Конкурс! шдивщуально або у склад1 авторського 
колсктиву, але не бшьше двох ос!б.

^  Учасники попередшх конкурсов Вщзнаки 1меш Серия Кемського можуть повторно 
брати участь у конкурс!, але не можуть подавати робота з нею  ж темою, що 
попередш рази.

^  Учасники Конкурсу е вщпов1 дальними за достов1ршсгь шформаци, поданоУ на 
розгляд Жур 1, та гарантують свое авторство.

V Учасники погоджуються, що оргашзатор мае право у подальшому використовувати 
надюлаш на Конкурс робота у своУх статутних цшях.

V Вс1 виключи! майнов! права штелектуально'У власносп на роботи, подаш учасниками 
на Конкурс, належать Национальному музею Революцп Пдносп.

На конкурс подаються науков! дослщження, пов'язаш з темою Конкурсу:
V сощальний, пол1тичний, полгголопчний, щеолопчний, культуролопчний, 

мистецтвознавчий, етнолопчний, музеолопчний, релгпйний, фшософський аспекти 
Революцп Пдносп;

V соцюлопя та ютор1я Револющ'У Пдностц
^  Революшя П дносп у контексп м 1Ж народноУ  политики;
V репональш особливосп протеспв РеволюцЙ Пдносп;
V дослщження ш щ атив 1 громадського досвщу Майдану;
^  повсякденне життя та побут Майдану;
^  комушкацшна, аптацшна й шформацшна полггика протестного руху;
V мистецтво 1 творчеств Майдану;
V Револющя П дносп в контексп протестних рух1в свпу;
V дослщження персоналий ГероУв НебесноУ Сотш, поранених, активюпв 1 волонтер 1в 

Майдану;



V полггика пам’ят! 1 комеморативш практики Майдану;
V щше.

Таймлайн конкурсу:
V подача заявок до 28 лютого 2022 року. За результатами ошнговг.ння Жур1 
Оргком!тет надсилае заявникам, яю пройшли вщб1р, запрошення для учасп у другому 
еташ до 15 березня 2022 року;
V учасники, яю пройшли перший етап надсилають конкурсну роботу на 
електрониу адресу копкиг$.так1апти$еит@§та11.сот до 31 травня 2022 року
включно;
^  з 01 червня по 30 червня 2022 року жур1 оцшюють отримаш роботи та
визначають переможщв. Результата конкурсу будуть оголошеш у перюд з 01 по 17 
линия 2022 року.

Переможц! Конкурсу отримають грошов1 призи: III мюце -  4 000 грн,
II м1сце -  7 000 грн та I мюце -  15 000 грн.

Деталып умови учасп у IV Всеукрашському конкурс! иаукових студентських робгг 
на тему Революцп Пдносп - за цим посиланням: 
йирзУ/НпкГг.ее/УИгпака 8ег1»у Кепчзку/

Оргашзатори: Нашональний мемор1альний комплекс ГероУв Небесно! Сотш -  Музей 
Революцп Пдносп та громадська оргашзащя «Родина ГероУв «Небесно! Сотш».

Конкурс реал13овуеться в межах проекту «В1дзнаки ГероУв».

Серий Кемський -  политолог, журналист, актив1ст Свромайдану. Народився 1981 року 
в Керч1, мешкав у м. Коростень Житомирсько! облает!. Здобув стушнь мапстра 
полггологп на фшософському факультет! Лыпвського ун!верситету 1меш I. Франка. Був 
сшвроб!тником 1нституту полгшчних та економ1чних ризиюв 1 перспектив, писав 
стати для «УкраУнсько! правди», газета «День» та шших видань. Виступав 
за впровадження системи прямо! демократ!!, кооперативний рух шукав 
найефектившнп мехашзми взаемодопомоги у сусшльств!, контролю за полпиками та 
боротьби з корупщею; громадський активют, учасник кампанп «Проти мшцейського 
свавшля».

Щодо отримання додатковоХ Ыформац'п зввртайтеся до Оргкомитету Конкурсу за 
тел.: +3 8 097 985 15 31 або на електронну адресу: копкигз.так1аптизеит@§таП.сот


