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ПОЛОЖЕННЯ 
про Всеукраїнський творчий конкурс для молоді 

«Свідомість – основа розвитку творчого потенціалу людини»  

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

«Свідомість – основа розвитку творчого потенціалу людини» – це конкурс творчих робіт 

зі змістом, що відображають усвідомлення розумної діяльності у творчості, творчість через 

знання з метою втілення ідеалів добра і ненасильства, створених учнівською та студентською 

молоддю, що живе в Україні. 

Організатори і засновники конкурсу 

 Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії; 

 Всеукраїнська громадська організація «Центр розвитку «Цефея».  

Цілі конкурсу: 

 розповсюдження ідей добра, культури, миру і ненасильства; 

 розвиток і підтримка в учасників конкурсу загальнолюдських цінностей; 

 сприяння вихованню толерантної свідомості; 

 створення умов для розвитку творчих здібностей молоді; 

 виявлення обдарованої молоді і створення умов для її самореалізації; 

 розвиток свідомості і соціально-екологічної активності; 

 видання збірки кращих робіт. 

Учасники конкурсу 

Молодь у віці від 16 до 25 років. 

Конкурс проводиться у формі есе 

Загальні вимоги до змісту робіт 

«Свідомість – основа розвитку творчого потенціалу людини» – це творчі роботи, що 

відображають такі цінності, як усвідомлення себе частиною Всесвіту, любов, дружба, 

ненасильство, миролюбність, повага, терпіння, мужність, надія, гармонія з природою та інші. 

Терміни конкурсу 

Конкурс проходить з 10 листопада 2013 р. по 20 квітня 2014 р. 

 1-й тур (online) – з 10 листопада 2013 р. по 1 лютого 2014 р. 

 2-й тур  (публічний захист робіт) – 3 - 4 квітня 2014 р. 

 Роботи відправляти електронною поштою на адресу: osoznanie_oks@bk.ru, Салаті 

Оксані Олексіївні.  

Нагородження цінними призами відбудеться 4 квітня 2014 р. у м. Києві. 

Результати 1-го туру будуть опубліковані на сайтах  Національного науково-

дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії та Центру розвитку «Цефея» 20 

лютого 2014 р.  
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Організація і проведення конкурсу 

До кожної конкурсної роботи учасники додають реєстраційну анкету учасника, 

заповнену на комп'ютері, і надсилають електронною поштою. 

Конкурс проводиться у два тури 

 Перший тур проходить в online режимі – усі роботи подаються електронною поштою за 

вказаною адресою (osoznanie_oks@bk.ru). За підсумками першого туру конкурсу журі 

направляє кращі роботи до оргкомітету. 

 

 Другий тур (фінальний) – публічний захист робіт у Києві в Національному науково-

дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії).  

Журі конкурсу визначає переможців і призерів конкурсу. 

Критерії оцінки робіт і методичні рекомендації будуть розміщені на сайті http://cr-

cefeya.com.ua/ 

Роботи приймаються українською, російською мовами в електронному варіанті у вигляді 

файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, електронною поштою. 

Текст роботи має супроводжуватись наступними даними: 

– прізвище, ініціали автора;  

– назва роботи;  

– де навчається.  

 

Вимоги для оформлення тексту: всі поля - 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, 

інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм.  

Кожна робота представляється окремим файлом. Перша сторінка файлу – реєстраційна 

анкета, наступні сторінки – робота. 

Об'єм роботи 3 – 5 сторінок. 

ІІ. ОЦІНКА КОНКУРСНИХ РОБІТ 

При оцінюванні робіт враховуються: 

 розуміння теми конкурсу; 

 загальний позитивний настрій роботи, віддзеркалення загальнолюдських цінностей; 

 оригінальність сюжету і авторської позиції; 

 творчий підхід автора; 

 глибина розкриття обраної теми. 

ІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ 

Підсумки фінального туру розміщуються на сайті 4 квітня 2014 р. 

Переможці і призери конкурсу нагороджуються дипломами та цінними подарунками. Підсумки 

конкурсу будуть підведені на урочистому заході 4 квітня 2014 р. 

Витрати, пов'язані з прибуттям, на нагородження учасників і урочисті заходи несе організація, 

яка направляє, або самі учасники. 

ІV. АВТОРСЬКІ ПРАВА 
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Подаючи роботу на конкурс, автори автоматично дають згоду на використання 

надісланого матеріалу в некомерційних цілях (розміщення в Інтернеті, друкованих виданнях, на 

виставкових стендах з вказівкою прізвища автора). 

Контактна інформація: 
Сайти: http://cr-cefeya.com.ua/ ; http://nrius.org.ua/  

Електронна адреса: osoznanie_oks@bk.ru 

Тел.: 050 334 73 20, (044) 424 18 23. 

 

Реєстраційна анкета учасника 

Всеукраїнського творчого конкурсу для молоді 

«Свідомість – основа розвитку творчого потенціалу людини»  

(індивідуальна робота) 

 

Назва роботи 

 

 

Відомості про конкурсанта: 

 

Прізвище 

 

 

Ім'я (повністю) 

 

 

По батькові (повністю) 

 

 

Вік 

 

 

Школа / коледж / вищий 

навчальний заклад / інше 

 

 

Регіон 

 

 

Населений пункт 

 

 

Телефон 

 

 

Електронна адреса 
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