
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Кафедра філософії філософсько-теологічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

запрошує учнів 10–11 класів шкіл м. Чернівців та Чернівецької області 

взяти участь у творчому конкурсі, присвяченому 500-річчю Реформації 

 

Реформація в історичному контексті – це суспільно-політичний та 

ідейний рух у Європі XVI ст., що суттєво змінив релігійну ситуацію, а також 

став класикою критичного мислення. Реформацію також можна тлумачити в 

ширшому контексті – як відновлення, перетворення, перебудову чи 

поліпшення стану, зокрема й українського суспільства та української держави. 

Ми пропонуємо креативним старшокласникам, які мають активну 

громадську позицію, вміють висловлювати та аргументувати свої 

думки, написати есе на одну з двох тем: 

«Реформація – початок нової історії Європи»  

                          або 

«Реформація починається з мене» . 

 

Творчий конкурс  проходитиме на базі Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича та проводитиметься в три  етапи. 

Перший етап триватиме з 20 вересня до 30 жовтня, у цей час приймаються 

заявки та роботи учасників в електронному форматі. Другий етап – з 1 до 11  

листопада комісією буде відібрано 10 найкращих робіт для участі у круглому 

столі, який проводитиметься у межах тижня філософії 13 – 17 листопада, 

присвяченого святкуванню Всесвітнього дня філософії. Під час круглого 

столу – третього етапу – визначатимуть трьох переможців.  

До участі у конкурсі запрошуються учні 10–11 класів.  

Оргкомітет просить учасників конкурсу не пізніше 30 жовтня 2017 р., 

електронною поштою animus@ukr.net надіслати:  

1. Текстові файли з есе на обрану тему у форматі Word до 5.000 знаків з 

прогалинами.  

2. Заявку, де вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце навчання, адресу, 

e-mail, телефон. 

Обов’язково зазначити у темі повідомлення: Творчий конкурс_Прізвище учасника. 

До участі в конкурсі допускатимуться учасники,  які надішлють есе і 

заявки з дотриманням усіх зазначених нижче вимог (за зразком). Заявки та 

роботи приймаються до 22 жовтня. 

mailto:humanites@i.ua


Журі обере 10 найкращих есе, автори яких візьмуть участь у круглому 

столі, презентуючи свої ідеї. Під час круглого столу на учасників чекає цікава 

пізнавальна програма та знайомство з Чернівецьким національним 

університетом імені Юрія Федьковича та кафедрою філософії філософсько-

теологічного факультету. 

Призовий фонд конкурсу: 

Грошові сертифікати на придбання товарів у мережах цифрової та 

оргтехніки, туристичного спорядження в маг. «Горгани», книг у «Зеленій 

книгарні» тощо. 

Обрані роботи будуть надруковані у філософському альманаху 

«Метанойя» безкоштовно.  

Проїзд до місця проведення круглого столу (Резиденція митрополитів 

Буковини та Далмації, к. 6, а. 33, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці) за 

рахунок учасників. 

 

Адреса оргкомітету :  

Кафедра філософії, філософсько-теологічний факультет ЧНУ, 

вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012. 

 

Контактні телефони: 

(0372) 58-48-78 – кафедра філософії, 

0952187361 – відповідальний секретар, Забудько Людмила Михайлівна, 

0505791163 –  в.о. зав. каф. філософії, д. філос. н., доц. Рупташ Ольга Василівна. 
 

ОРГКОМІТЕТ 

 

 



ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ 

 

Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, який має довільну 

композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного 

приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування 

теми. 

 

      Розмір есе не має перевищувати 5 тис. знаків та оформлюють за зразком: 

 

Іванова Дарія 

м. Чернівці 

шк. №   

 

Т Е М А 

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст… Текст… 

 

Заявка подається окремим документом за зразком: 

 

1

. 

Прізвище, ім’я, по батькові 

учасника 

 

 

2

. 

Тема есе  

 

3

. 

Навчальний заклад, у якому 

навчається учасник 

 

 

4

. 

Номер мобільного телефону 

учасника 

 

 

5

. 

Електронна адреса учасника  

 

6

. 

Посилання на соціальні 

мережі для контактування 

 

 

7

.  

Дом. адреса учасника / 

адреса школи учасника 

 

 

8

. 

П.І.П. вчителя чи 

супровідника  

 

 

9

. 

Номер мобільного телефону 

учителя / супровідника 

 

 

1

0. 

Очікування від конкурсу  

 

 

 



Інформація для учасників круглого столу 

(орієнтовна програма ІІІ етапу) 

 

10.00-11.00  – реєстрація учасників, знайомство з університетом 

11.00-13.00 – відкриття, круглий стіл, презентація робіт учасників 

13.00-14.00 – кава-брейк, вільний час для учасників, відбір членами журі 

найкращих презентацій  

14.00-14.30 – екскурсія університетом 

14.30-15.00 – закриття, нагородження учасників 

 

 

 

 

 


