ІІ. Тематика конкурсу
2.1. Тема конкурсу: «Чи здатна Україна на власний геополітичний
проект: місія України та національні інтереси в глобалізованому світі »
3. Умови та вимоги конкурсу
3.1. Конкурс проводиться серед молодих дослідників: учнів старших класів,
студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, молодих вчителів та
науковців.
3.2. До конкурсу приймаються оригінальні, не опубліковані раніше,
відредаговані роботи у вигляді есе, що містять власні обґрунтовані
міркування, націоналістичні ідеї та світогляд, в яких розкриваються тема та
проблематика конкурсу, та мають наукову і практичну цінність.
Робота має бути виконана українською мовою.
3.3. Вимоги до оформлення есе: обсяг 15 – 25 тис. знаків, шрифт Times New
Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. У правому верхньому кутку
першого аркуша – П.І.П. автора, курс та місце навчання. Назва документа
має виглядати: Конкурс_Прізвище автора
3.4. До статті додається супровідна сторінка з такими персональними даними
автора: П.І.П., місце навчання, курс, контактний телефон, e-mail.
3.5. Термін подання робіт на конкурс – з 15 жовтня до 15грудня 2017 року в
електронній формі на поштову скриньку bandera.chyt@ukr.net.
4. Журі конкурсу та критерії оцінювання
4.1. Для визначення переможців створюється журі, до складу якого входять:
Тетяна Бойко, к.філос.н., завідувач відділу освітніх технологій та
популяризації
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Віктор Рог, головний редактор газети «Шлях перемоги»
Юрій Сиротюк, директор Недержавного аналітичного центру «Українські
студії стратегічних досліджень», народний депутат України VII скликання
Володимир Тиліщак, к.і.н., заступник голови Українського інституту
національної пам’яті
Юрій Олійник, експерт Недержавного аналітичного центру «Українські
студії стратегічних досліджень»
4.2. Подані на конкурс роботи оцінюються за такими критеріями:

- відповідність напрямкам досліджень та завданням Конкурсу;
- рівень опрацювання теми, обґрунтованість поданих висновків;
- творчий підхід та оригінальність;
- послідовність, логічність викладення думок, грамотність викладу
матеріалу.
4.3. Журі залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають
тематиці та містять плагіат.
4.4. Журі конкурсу:
- здійснює оцінку робіт, представлених на конкурс;
- своїм рішенням визначає трьох переможців конкурсу;
- своїм рішенням може відзначати окремі роботи додатково.
4.5. Журі рекомендує до публікації кращі роботи учасників конкурсу.
5. Нагородження переможців
5.1. Організатори повідомляють усіх учасників про результати конкурсу до
20 січня 2018 року.
5.2. Переможці Всеукраїнського конкурсу будуть нагороджені нагородами та
призами.
5.3.

Нагородження переможців конкурсу відбудеться під
Бандерівських читань 3 лютого 2017 року у місті Києві.
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