
1 

 

КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ ДЛЯ УЧНІВ 8-10 КЛАСІВ 

«Українська культура: чим нам варто пишатись і що показати 

світові?» 

 

Концепція конкурсу: 

Ми пропонуємо поринути у захопливе дослідження унікальності 

феномену української культури. Перед конкурсантами стоїть можливість 

презентувати свої думки у формі творчої роботи. Спробуйте поставити 

собі запитання, чи є українська культура цікавою та модною, чим може 

вона позмагатись з іншими культурами? Що б із явищ чи кого з діячів 

української культури, на Вашу думку, доцільно пропагувати як важливий 

здобуток або хто вартий світового визнання? Презентуйте свої роздуми, 

проілюструвавши їх цікавими прикладами на підтвердження своєї думки 

та позиції.  

Перевагу будуть мати творчі роботи, в яких буде окреслена особиста 

зацікавленість у проведеному дослідженні, буде розкрито власну позицію 

конкурсанта, наведено достатньо аргументів для її підтвердження.  

Три (3) переможця отримають можливість взяти участь в 

«Школі культуролога», організованій кафедрою теорії та історії 

культури та студентським Науковим товариством культурологів «Гілея» 

філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка. Протягом цілого дня ви 

зможете познайомитись із активними студентами-культурологами різних 

курсів та з  викладачами. Дізнаєтесь цікаві факти та секрети з життя 

молодих культурологів Франкового університету. Отримаєте заряд 

культурологічних знань під час маленьких бліц-лекцій від студентів про 

найцікавіші теми із сучасних досліджень культури. У програму школи 

входить також неординарний майстер-клас по вдосконаленню дійсних 

культурних індустрій Львова. Під час натхненної екскурсії по місцевих 

літературних стежках дізнаєтесь, які всесвітньо відомі письменники жили 

та творили у Львові.  

Серед найактивніших учасників «Школи культуролога» буде 

проведено розіграш приємних подарунків від нашого FrankoStore. 

Творчі роботи переможців будуть опубліковані на Інтернет-

сторінці кафедри теорії та історії культури. 

Використайте свій шанс відчути себе культурологом! 
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Вимоги до оформлення:  

Конкурсна творча робота – це самостійне дослідження учасника 

конкурсу. У тексті роботи допускаються посилання на першоджерела та 

додаткові матеріали (художні книги, наукові праці, книги публіцистичного 

жанру, наукові статті, перевірені соціологічні або журналістські 

дослідження. Додаткові матеріали можуть цитуватись (не більше 4 речень 

із друкованих видань чи інтернет-джерел або бути перефразованими 

близько до змісту, за умови посилання на першоджерело цитати. 

 конкурсна робота виконується українською мовою;  

 подається текст роботи шрифтом Times New Roman, 

міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4;  

 обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 5 сторінок 

без урахування додатків. Додатки не є обов’язковим елементом роботи. До 

них варто вносити ілюстративний матеріал, який потрібний для 

візуалізації текстової частини.  

 титульна сторінка конкурсної роботи повинна мати 

обов’язкову шапку, що міститиме такі дані: повне прізвище, ім’я та по-

батькові конкурсанта, клас, повна назва навчального закладу, місто(село), 

область, електронна пошта конкурсанта або навчального закладу. 

З нетерпінням чекаємо на Ваші творчі роботи до 25 травня 2019 

року на електронну адресу – nt.gilea@gmail.com.  

У темі листа, будь ласка, вкажіть назву конкурсу, місто та 

прізвище конкурсанта, наприклад, Конкурс творчих робіт, Львів, 

Петренко. 

Бажаємо натхнення та успіху! 

 


