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25 лютого 2021 року виповнюється 150 років з дня народження Лесі 

Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) – видатної української письменниці та 
громадського діяча, однієї з центральних постатей національної культури. 
Враховуючи винятковий внесок Лесі Українки у розвиток української літератури, 
у культурне, освітнє та суспільно-політичне життя України, Верховна Рада 
України постановила рекомендувати Міністерству освіти і науки України та 
Національній академії наук України організувати проведення науково-
практичних конференцій, семінарів, круглих столів, інших тематичних заходів, 
присвячених творчій та культурно-громадській діяльності Лесі Українки. 

 
Мета конкурсу: 
Залучення студентів до вивчення, дослідження філософських проблем 
людини у творчості видатних постатей української культури і, зокрема, 
Лесі Українки, у творчості якої проблеми особистості, її духовного світу, 
місця та ролі у суспільстві отримали своєрідну інтерпретацію. 
Завдання конкурсу: 
 зацікавлення пізнавальною й дослідницькою діяльністю в галузі  

соціально-філософського знання; 
 активізація пізнавального інтересу до історії української культури; 
 актуалізація значущості ідей свободи, відповідальності, обов’язку, 

любові, моральності як основи самовизначення особистості;  
 плекання життєвої позиції, що базується на гуманістичних та 

загальнолюдських духовних цінностях. 
Строки проведення:  
 квітень – жовтень 2020 р. 

Термін подачі заявки та роботи: 
 до 15 вересня 2020 р. 

Підбиття підсумків, нагородження переможців та лауреатів 
конкурсу: 

 жовтень 2020 р. (Під час роботи Міжнародних Людинознавчих 
читань). 

На конкурс приймаються: 
 творчі роботи: есе, анімаційні фільми, мультимедійні роботи. 

Рецензії: 
 Рецензії на конкурсні роботи розглядаються Журі та зберігаються 

на кафедрі філософії імені професора В.Г.Скотного. Рецензії не 
надсилаються авторам. 

 Можлива перевірка на плагіат. 



Оцінювання робіт, рекомендації та визначення переможців 
здійснює Журі конкурсу у складі: 

 Володимир Возняк – доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії імені професора В.Г.Скотного; 

 Олена Бичков’як – кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії імені професора В.Г. Скотного. 

 Віра Лімонченко – доктор філософських наук, професор кафедри 
філософії імені професора В.Г. Скотного; 

 Олександр Ткаченко – кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії імені професора В.Г. Скотного. 

 Жанна Янко – кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії імені професора В.Г. Скотного. 

Відзнаки Конкурсу: 
 кращі роботи відзначаються спеціальними Дипломами трьох 

ступенів та цінними подарунками; 
 роботи переможців рекомендуються до публікації в збірнику 

матеріалів Міжнародних людинознавчих читань, розміщення на 
сайті ДДПУ імені Івана Франка.  

Вимоги до конкурсних робіт: 
 Пропонований об’єм текстової конкурсної роботи – не більше 3 

сторінок комп’ютерного тексту формату А4; Microsoft Word, шрифт 
Times New Roman, кегль (розмір шрифту) 14, друк через 1,5 
інтервал, усі поля 2,  вирівнювання по ширині, сторінки 
пронумеровані.  

 Обсяг наданих на конкурс відеоматеріалів, мультимедійних 
проєктів має бути розрахований на час перегляду до 5 хвилин. 

Адреса: 
 м. Дрогобич, вул. Івана Франка 36, історичний факультет, кафедра 

філософії імені професора В.Г. Скотного. 
 Електронний документ з текстом роботи і заявку подавати на 

адресу –  filosofia_ddpu@ukr.net 
 Відповідальний за проведення конкурсу – Олександр Ткаченко 

(телефон: 0674365874; e-mail: tkacenkoaleksandr1928@gmail.com). 
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