
Студенти з 24 вузів 11 міст України вже надіслали свої заявки на ІІІ 

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на тему Революції 

Гідності на здобуття Відзнаки імені Сергія Кемського. *Приймання заявок 

триває до 16 травня. Долучитися можуть студенти 2–6 курсів та аспіранти вищих 

навчальних закладів усіх спеціальностей для написання досліджень про 

Революцію Гідності, вивчення її історії, особливостей, здобутків, значення та 

впливу на різні сфери політичного, суспільного й культурного життя. 

Щоб подати заявку, натисніть ТУТ <https://linktr.ee/Vidznaka_Kemsky_Serhiy> 

*“Для молодих дослідників  участь у конкурсі на честь Сергія Кемського  – 

виняткова можливість розкрити талант дослідників та представити на розгляд 

поважного журі відповідно оформлені оригінальні роботи. Переможці не лише 

отримують грошову винагороду, а й можливість публічно презентувати свої 

дослідження та опублікувати результати праці. Також стати продовжувачами 

нереалізованого потенціалу Героя Небесної Сотні  Сергія Кемського, який без 

вагань став на прю за нову Україну, яку нам ще належить розбудовувати”, *– 

зауважує *Леся Онишко*, вчений секретар Національного музею Революції 

Гідності. 

 

*З-поміж навчальних закладів: *• Військовий інститут КНУ імені Тараса 

Шевченка 

• Вінницький національний технічний університет 

• Івано-Франківська академія Івана Золотоустого 

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

• Львівський національний університет імені Івана Франка 

• Національна академія державного управління при Президентові України 

• Національний університет "Києво-Могилянська академія" 

• Національний університет "Львівська Політехніка" 

• Національний університет "Острозька академія" 

• Національний університет біоресурсів і природокористування України 

• Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 

• Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

• Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

• Полтавський державний аграрний університет 

• Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира 

Короленка 

• Сумський державний педагогічний університет імені Антона Макаренка 

• Сумський державний університет 

• Сумський національний аграрний університет 

• Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка 

• Український Католицький Університет 

• Харківський національний університет імені Василя Каразіна 

• Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

• Харківський національний університет радіоелектроніки 

• Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

*Слідкувати за перебігом Конкурсу* запрошуємо на офіційній 

https://linktr.ee/Vidznaka_Kemsky_Serhiy


Facebook-сторінці "Відзнака Сергія Кемського" 

<https://www.facebook.com/Vidznaka.Kemsky.Serhiy>. 

 

Також *корисним у підготовці заявки і дослідження* буде відео із 

переможцями двох попередніх конкурсів 

<https://www.facebook.com/maidanmuseum.org/videos/1114968339004886/?__tn__

=%2CO-R> 

 

*ДЛЯ ДОВІДКИ: *Проєкт "Відзнака імені Сергія Кемського" 

<http://heavenly-hundred.org.ua/projects/vidznaka-imeni-serhiia-kemskoho/> 

засновано 

на честь Сергія Кемського, Героя України, Героя Небесної Сотні, історика, 

політолога, журналіста. У її межах створено Всеукраїнський конкурс наукових 

студентських робіт на тему Революції Гідності. Ініціатори Національний 

меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності та 

Громадська організація "Родина Героїв “Небесної Сотні" 

<https://www.facebook.com/RG.NebesnaSotnia/>. 

Сергій Кемський – політолог, журналіст, активіст Євромайдану. Народився 1981 

року в Керчі, мешкав у м.Коростень Житомирської області. Здобув ступінь 

магістра політології на філософському факультеті Львівського університету 

імені І. Франка. Був співробітником Інституту політичних та економічних 

ризиків і перспектив, писав статті для "Української правди", газети "День" та 

інших видань. Виступав за  впровадження системи прямої демократії, 

кооперативний рух, шукав найефективніші механізми взаємодопомоги у 

суспільстві, контролю за політиками та боротьби з корупцією; громадський 

активіст, учасник кампанії "Проти міліцейського свавілля". 

 

*Пресслужба Національного музею Революції Гідності: 

press@maidanmuseum.org 

<press@maidanmuseum.org>* 

 

 

Національний музей Революції Гідності перебуває у процесі спорудження своєї 

будівлі. 

Виставкову, культурну й освітню діяльність тим часом проводить на різних 

майданчиках: своїх, партнерських, а також організовує вуличні виставки та 

громадські заходи. 

Змінні експозиції, зокрема, доступні в Інформаційно-виставковому центрі 

Музею Майдану на майдані Незалежності, 18/2, Будинок профспілок. 

Можна замовити екскурсію в цих закладах або місцями Революції Гідності у 

центрі Києва: 

+38 096 284 28 07 <+380962842807>, maidanmuseum@gmail.com 
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