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1. Організатор конкурсу: 

- Центр українських студій Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили, 

2. Мета конкурсу: 

- популяризувати ім’я й доробок професора Кейса,  

- допомогти студентам і старшокласникам глибше зрозуміти перебіг, 

особливості, здобутки української літератури в регіональному, 

загальноукраїнському, міжнародному вимірах,  

- актуалізувати зв’язок української літератури минулих століть із сучасністю, 

а також української літератури з іншими національними літературами,  

- заохотити до самостійного критичного осмислення проблемних зон 

українського й зарубіжного письменства. 

3. Фінансування конкурсу: 

Фінансові витрати на організацію й проведення конкурсу (якщо такі є) 

здійснюється за рахунок доброчинної допомоги пані Тетяни Кейс, а також за 



рахунок коштів, що надходитимуть від організацій та приватних осіб, що 

бажають підтримати цей конкурс. 

4. Оргкомітет: 

Для підготовки і проведення конкурсу створюється оргкомітет, до 

складу якого входять представники Центру українських студій ЧНУ імені 

Петра Могили. 

Оргкомітет конкурсу:  

- розробляє календарний план заходів щодо підготовки та проведення 

конкурсу та забезпечує його виконання; 

- визначає кількісний та персональний склад журі конкурсу; 

- забезпечує поширення інформації про проведення конкурсу, його 

зміст та умови участі, а також оприлюднення результатів конкурсу;  

- приймає від авторів рукописи для участі в конкурсі; 

- організовує нагородження переможців; 

- розробляє та затверджує кошторис конкурсу; 

- здійснює іншу роботу, необхідну для успішного проведення 

конкурсу. 

5. Журі конкурсу: 

Для визначення переможців та дипломантів конкурсу оргкомітет 

створює компетентне журі, до складу якого входять викладачі-

літературознавці ЧНУ імені Петра Могили. Журі конкурсу уповноважене не 

відзначати жодного лауреата (дипломанта) конкурсу на рік. Також журі має 

право відзначати більше одного лауреата/дипломанта з огляду на якість 

надісланих до розгляду рукописів. Даним Положенням передбачається 

кількісний ліміт переможців (лауреатів) конкурсу – не більше шістьох осіб (І 

місце – одне, ІІ місце – два, третє місце – три). Дипломантів – не більше 

трьох. Журі уповноважене заохотити одного учасника конкурсу, що не посів 

ніякого місця, але запропонував у своїй роботі цікаву наукову гіпотезу, що 

може бути розвинена в подальшій роботі. Учасники, які не посили місць і не 

стали дипломантами, отримують сертифікати учасників Конкурсу. 

 

6. Порядок проведення конкурсу: 

Конкурс оголошується протягом жовтня 2017 р. через рзсилку 

повідомлення електронною поштою Інституту модернізації змісту освіти 

МОН України, інформаційні листи, на сайтах університетів, у соцмережах. 

Кінцевий термін прийому конкурсних робіт – 24 грудня 2017 року. 

Усі рукописи, які надійшли до оргкомітету конкурсу станом на 24 

грудня 2017 р., в анонімному порядку передаються на розгляд журі, що 

здійснює свою роботу до кінця січня 2018 р. 



Протягом лютого 2018 р відбувається презентація рукописів робіт-

переможців на сайті ЧНУ імені Петра Могили, відбувається нагородження та 

заохочення учасників грамотами й дипломами. 

Найкращі (найкраща) роботи (робота) розміщується на сайті ЧНУ імені 

Петра Могили, а також – за умови доопрацювання до рівня наукової статті – 

у фаховому виданні ЧНУ імені Петра Могили або закладів-співорганізаторів 

Конкурсу. 

7. Умови участі у конкурсі: 

До участі в конкурсі прийматимуться роботи, суголосні науково-

дослідним інтересам та просвітницько-педагогічній діяльності професора 

Віталія Кейса, а саме:  

-українська література в діалозі з іншими літературами світу; 

модернізм і авангардизм в українській та американській літературах;  

-українська література в західному світі;  

-англомовна творчість письменників українського походження;  

-проблеми розвитку української літератури в регіоні та локальна 

ідентичність крізь призму творчості письменників східних та південних 

регіонів України;  

-Шекспір та його вплив на світову культуру;  

-українське перекладацтво й перекладацька діяльність Віталія Кейса, 

біографія, творча й наукова спадщина Віталія Кейса. 

Мова робіт: українська. 

У конкурсі беруть участь самостійні наукові розробки 

філологічнозорієнтованої молоді з таких категорій: 1) учні МАН та студенти 

першого курсу філологічних спеціальностей вишів, 2) студенти ІІ-ІІІ курсів 

філологічних спеціальностей вишів, 3) студенти випускного курсу 

бакалавріату та магістранти філологічних спеціальностей вишів, 4) аспіранти 

І-ІІ років навчання. 

Під час оцінювання й визначення переможців будуть враховані 

обізнаність авторки(а) в тому, наскільки вивченою є обрана тема, 

актуальність і наукова новизна роботи, свідомий вибір і вміння застосовувати 

наукові методи дослідження, наявність певного дослідницького сюжету в 

реалізації свого задуму та здатність його дотримуватися, навички оперування 

сучасною науковою термінологією, ясність і чіткість викладу, відповідність 

тексту нормам сучасної української літературної мови, наявність 

ілюстративного матеріалу. Під час оцінювання перекладознавчих робіт 

враховуватимуться також знання з теорії й практики перекладу.  

Подані до конкурсу роботи мають відповідати таким технічним 

вимогам: 1) обсяг – до 10 сторінок основного тексту, роздрукованого на 

папері формату А-4, 2) шрифт Times New Roman 14, через 1,5 інтервали, усі 



поля – 20 мм, 3) цитати можуть виділятися курсивом, 4) текст має містити 

посилання на використані джерела (у квадратних дужках з позначенням 

порядкового номеру джерела в бібліографії та номеру сторінки, наприклад, 

[8, с. 23]) та список цих останніх, оформлений за сучасними стандартами, 5) 

на титульній сторінці в верхньому правому кутку слід зазначити девіз автора, 

нижче, з вирівнюванням по ширині, – назву роботи; 6) в окремому закритому 

конверті слід подати інформацію про автора: девіз, під яким подано роботу, 

ПІБ автора, місце й курс навчання, науковий статус і ім’я наукового 

керівника, контактний телефон та e-mail автора. 

Роботи, подані на конкурс, не рецензуються і не повертаються авторам. 

За достовірність та оригінальність інформації в поданих на конкурс 

рукописах несуть відповідальність автори. 

Адреса для надсилання робіт: 

Конкурс студентських наукових робіт пам’яті Віталія Кейса 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

Інститут філології 

Центр українських студій 

вул. Акима, 2 

м. Миколаїв 

54003 

Контактний телефон: +38 050 91 53 207 – д. філол. н.,  

професор Шестопалова Тетяна Павлівна.  

E-mail: ukr_st_center@meta.ua 
 

8. Визначення та нагородження переможців: 

Переможців та дипломантів визначає журі. Переможцем 

(переможцями) конкурсу є особа або кілька осіб, чиї науково-дослідні 

розробки були визнані найкращими. 

Автори кращих конкурсних робіт нагороджуються грамотами й 

відзначаються дипломами. Учасники, які не здобули переможних місць, 

отримують сертифікати. Кращі конкурсні роботи будуть рекомендовані до 

друку в окремій рубриці у фахових виданнях університету-орагнізатора та 

співорганізаторів конкурсу.  

 

 


