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КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ 
УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

на тему 
«ТВОЄ МАЙБУТНЄ– СТАЛЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ»

 
в рамках інформаційно-освітнього проекту

«Цілі сталого розвитку ООН на захисті дітей та для дітей: 
Декларації прав дитини ООН – 60 років»

Мета конкурсу – формування демократичних цінностей, активної життєвої позиції
старшокласників  в  обстоюванні  гуманістичних принципів  і  захисті  громадянських
прав, сприяння розвитку їх творчих здібностей.

Учасники конкурсу – учні шкіл, гімназій, ліцеїв.
Терміни проведення конкурсу – листопад–грудень 2019 р.
Термін подачі конкурсних робіт – 15 листопада – 15 грудня 2019 р. 
Творчі роботи надсилати на e-mail: political.scientist2018@gmail.com
Підведення підсумків та нагородження переможців конкурсу – 20 грудня 2019 р.

На конкурс приймаються творчі роботи (есе, реферати, мультимедійні презентації, 
відеокліпи тощо). Їх орієнтовна тематика:

• майбутнє України – майбутнє дітей;
• щасливе дитинство очима дітей;
• права дітей та молоді: їх дотримання в Україні та світі;
• безпека в Інтернеті і захист прав дитини;
• захист прав дітей-біженців та жертв збройних конфліктів;
• діти як жертви булінгу та шляхи подолання їх дискримінації.

Критерії оцінювання конкурсних робіт:
• відповідність змісту обраній темі;
• оригінальність інтерпретації обраної проблеми;
• глибина аналізу та обґрунтування фактами;
• логічність та послідовність викладу матеріалу;
• аргументованість висновків;
• інноваційність пропозицій розв’язання проблеми. 
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Вимоги до творчого есе:
Обсяг конкурсної роботи – не більше 3 сторінок. Есе має бути набране на аркуші A4,
шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файлу –
DOC (docx). Поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.
Назва  творчої  роботи  вказується  великими  літерами,  виділяється  напівжирним
шрифтом, відцентрована відносно тексту.
На  титульній  сторінці  вказуються:  тема  конкурсної  роботи;  прізвище,  ім’я,  клас,
навчальний  заклад  автора  (авторів)  есе;  прізвище,  ім’я  і  по  батькові  наукового
керівника, посада, місце роботи.

Вимоги до мультимедійної презентації:
Не більше 15 слайдів  у  форматі  Microsoft  PowerPoint.  Кожен з  них повинен мати
назву.
Презентація  має  включати:  титульний,  інформаційний,  завершальний  слайди.  У
титульному  слайді  вказуються:  тема  конкурсної  роботи;  прізвище,  ім’я,  клас,
навчальний заклад автора (авторів); прізвище, ім’я і по батькові наукового керівника,
посада, місце роботи.

Вимоги до відеороликів:
Максимальна тривалість – до 5 хвилин. Відеоролик може бути відзнятий будь-якими
доступними  для  учасників  засобами  (мобільний  телефон,  смартфон,  фотоапарат,
відеокамера  тощо).  Учасники  самі  визначають  жанр  відеоролика  (відео-кліп,
репортаж, інтерв’ю тощо).

Нагородження учасників конкурсу:
Призери відзначаються іменними сертифікатами та цінними подарунками.
Наукові керівники призерів відзначаються дипломами.

Контакти консультантів  від кафедр факультету історії,  політології  та  міжнародних
відносин:

кафедри політичних наук – к.і.н., доцент Долганов Петро Сергійович; 
e-mail: petro.dolhanov@gmail.com

кафедри всесвітньої історії – к.і.н., доцент Філіпчук Ігор Володимирович; 
e-mail: 30na40@ukr.net

кафедри історії України – к.і.н., доцент Галуха Любов Юріївна; 
e-mail: walyugal@mail.rv.ua

Творчі роботи надсилати до 15 грудня 2019 року на e-mail:
political.scientist2018@gmail.com
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