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Положення 
про конкурс патріотичних творів на тему  
„Чому я пишаюся тим, що я українець” 

 
1. Мета конкурсу: 

 стимулювати студентів до поглибленого вивчення пріоритетних напрямків 
національно-державницької самосвідомості в Україні; 
 пропаганда та розвиток творчих здібностей молоді; 
 виховання локального та загальнодержавного патріотизму, любові до рідного краю, 
стимулювання пошуку шляхів усвідомлення національної культури та єдності;  
 популяризувати консолідуючу національну ідею; 
 усвідомити проблеми оптимізації державного устрою в Україні та роль молоді щодо їх 
вирішення; 
 

2. Організатори конкурсу: 
 Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної 
адміністрації; 
 Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр; 
 Черкаський державний технологічний університет; 
 Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; 
 Східноєвропейський університет економіки та менеджменту; 
 Черкаська філія Київського національного університету культури і мистецтв; 
 Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля; 
 Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж. 
 
 

3. Учасники конкурсу: 
Студентська молодь віком 16-22 років Черкаського державного технологічного 

університету, Черкаського національного університету  
ім. Б. Хмельницького, Східноєвропейського університету економіки та менеджменту, 
Черкаської філії Київського національного університету культури і мистецтв, 
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Черкаського 
кооперативного економіко-правового коледжу. 

 
4. Термін проведення конкурсу: 

11-31 березня 2015 року – збір робіт; 
1-10 квітня 2015 року – робота комісії з відбору найкращих творів; 
14-15 квітня 2015 року – публічний захист робіт; 
17 квітня – оголошення переможців. 
Екскурсія до обласної державної аміністрції, зустріч з головою обласної ради – 

Коваленко В. М., екскурсія до Верховної Ради України. 
 

5. Вимоги до оформлення робіт: 
 Обсяг до 5 сторінок (ф. А 4); 
 Шрифт – Times New Roman; 
 Кегль – 14; 
 Міжрядковий інтервал – 1,5; 
 Мова – українська; 
 
 Жанри робіт:  − прозовий твір (есе); 

 − поетичний твір;  
 
 При оцінюванні робіт буде враховуватись: 



– відповідність вказаній тематиці; 
– повнота розкриття теми; 
– ступінь самостійності у розкритті теми; 
– творчий підхід; 
– охайність оформлення. 

 
6. Вимоги до подачі робіт 

Роботи подаються в електронному вигляді на електронну адресу 
mrc.ck.ua@gmail.com із зазначенням теми листа "Чому я пишаюсям тим, що я 
українець" та в паперовому вигляді до Черкаського молодіжного ресурсного центру за 
адресою: вул. Смілянська 23, оф. 26-28 (2 поверх). 

 При подачі роботи на титульній сторінці вказати ПІБ, навчальний заклад, 
спеціальність, курс, телефон. 
 

7. Нагородження переможців: 
Переможців конкурсу нагороджує Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Черкаської обласної державної адміністрації. 
 
 
 
 
Директор Черкаського обласного молодіжного  
ресурсного центру          Т. А. Артеменко  
 
Провідний спеціаліст центру культури  
та виховання Черкаського державного  
технологічного університету                 Т. Л. Кужим  
  
Методист відділу з навчально-виховної роботи 
Черкаського національного університету  
ім. Б. Хмельницького         А. В. Запорожець  
 
 
Помічник ректора з виховної роботи 
Східноєвропейського університету  
економіки та менеджменту                    В. Л. Волкова  
 
Старший викладач Черкаського факультету  
Київського національного 
університету культури і мистецтв           Ю. О. Гончар  
 
Начальник культурно-масової роботи 
Черкаського інституту пожежної 
безпеки імені героїв Чорнобиля          О. Г. Хандусь 
 
Заступник директора з навчально-виховної  
роботи Черкаського кооперативного 
економіко-правового коледжу            Л. М. Гасюк  
 
 
 


