ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурс на здобуття іменних стипендій
Благодійного Фонду Ігоря Гузя «Прибужжя»
для студентів вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації
«Перспективи Прибужжя»

Положення про Конкурс на здобуття іменних стипендій
Благодійного Фонду Ігоря Гузя «Прибужжя» (далі – Фонд) для студентів
вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації (далі – Положення)
визначає мету проведення конкурсу (далі – Конкурс), умови участі у
Конкурсі, порядок його проведення, вимоги до конкурсних робіт,
порядок їх оцінювання, розмір іменних стипендій, а також підстави
для дискваліфікації учасників Конкурсу (далі – Учасники).
1. Загальні положення
1.1. Конкурс проводиться Фондом серед студентів вищих навчальних
закладів І – ІV рівнів акредитації (далі – Студенти або Студент).
1.2. Згідно з умовами та порядком проведення Конкурсу (п.п. 7, 8 цього
Положення), визначаються переможці Конкурсу, яким присуджуються
іменні стипендії Фонду (далі – Стипендія).
1.3. Метою проведення Конкурсу є:
1.3.1. стимулювання творчої
обдарованих Студентів;

ініціативи Студентів і підтримка

1.3.2. заохочення Студентів до здійснення досліджень проблем свого
міста (селища, села) та реальних шляхів їх вирішення;
1.3.3. відбір талановитих Студентів
співпраці з Фондом.

і залучення

їх

до подальшої

2. Cтипендіальна комісія і Оргкомітет Конкурсу
2.1 Стипендіальна комісія складається з працівників Фонду.
Персональний склад Стипендіальної комісії затверджується наказом

керівництва Фонду та може публікуватися на веб-сторінці Фонду:
www.fpb.org.ua (далі – Веб-сторінка).
2.2 Стипендіальна комісія (далі – Стипендіальна комісія) готує
тематику конкурсних робіт для першого та завдання для другого турів
Конкурсу, розглядає і оцінює конкурсні роботи (далі – Конкурсна
робота), визначає фіналістів першого туру Конкурсу (далі – Фіналісти),
оцінює вирішення завдань другого туру Конкурсу та визначає
переможців Конкурсу (далі – Переможці або Переможець).
2.3 До складу організаційного комітету Конкурсу (далі – Оргкомітет)
входять такі представники Фонду: виконавчий директор Фонду Ігоря
Гузя «Прибужжя», Керівник МРЦ «Нові крила», головний редактор
інтернет-сайту «БУГ»
2.4 Оргкомітет забезпечує проведення інформаційної кампанії
Конкурсу, вирішує організаційні питання Конкурсу, підтримує зв'язок
із учасниками, а також координує роботу членів Стипендіальної комісії.
3. Вимоги до Учасників Конкурсу
3.1. Брати участь у Конкурсі можуть Студенти, які навчаються у вищих
навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації на території виборчого
округу № 19 (м. Нововолинськ, Іваничі, Іваничівський
район, м.
Володимир-Волинський, Володимир-Волинський район, м. Любомль,
Любомльський район) будь-якої форми навчання: очна, заочна, вечірня
тощо.
3.2. Студент може взяти участь у Конкурсі незалежно від рівня
академічної успішності, наявності рекомендацій деканату, вченої ради,
кафедр, отримання державних або інших видів стипендій, заохочень,
рівня доходів тощо.
3.3. Кількість Учасників не обмежується.
4. Стипендія та співпраця
4.1. Стипендії призначаються на період 2016-2017 навчального року і
виплачуються щомісячно за схемою, визначеною наказом керівництва
Фонду.

4.2. Розмір Стипендії визначається
відповідний переможець:

залежно від місця, яке посів

4.2.1. І місце – 700 гривень;
4.2.2. ІІ місце – 500 гривень;
4.2.3. ІІІ місце – 300 гривень.
4.3. Для отримання стипендії Переможці повинні надати Оргкомітету
копію паспорту, довідку про присвоєння податкового
ідентифікаційного номера, відомості про постійне місце проживання, а
також іншу інформацію.
4.4. Окрім отримання щомісячної Стипендії, Переможцям надається
можливість співпраці з Фондом у вільний від навчання час.
4.5 Стипендія виплачується протягом навчального року, але не більше 10
місяців
5. Базові навчальні заклади
5.1. З метою сприяння поширенню інформації про Конкурс серед
Студентів організатори Конкурсу визначають базові навчальні заклади
(далі – Базові заклади).
5.2. Базові заклади визначаються виключно з інформаційною метою.
Студенти Базових закладів не мають жодних переваг над іншими
Студентами.
5.3. У Базових закладах розміщується інформація про Конкурс, а саме:
5.3.1. витяг із цього Положення;
5.3.2. конкурсні завдання;
5.3.3. інформація про термін подання Конкурсних робіт.
5.4. Базовими закладами є:
5.4.1. Нововолинське вище професійне училище;

5.4.2. Нововолинський електромеханічний коледж;
5.4.3. Нововолинське професійно-технічне училище № 11;
5.4.4. Володимир-Волинське вище професійне училище;
5.4.5. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського;
5.4.6. Володимир-Волинський агротехнічний коледж;
5.4.7. Любомльський професійний ліцей;
5.4.8. Нововолинський навально-науковий інститут економіки та
менеджменту ТНЕУ.
6. Загальні правила проведення Конкурсу
6.1. Конкурс складається з двох турів:
6.1.1. Перший (заочний) тур полягає у самостійному вирішенні
Студентами конкурсного завдання. Порядок проведення першого туру
Конкурсу описано у п. 7 цього Положення.
6.1.2. Другий (очний) тур складається із мультимедійної презентації та
відбувається за особистої присутності фіналістів першого туру
Конкурсу. Порядок проведення другого туру Конкурсу описано у п. 8
цього Положення.
6.2. Конкурсні роботи Студентів розглядаються та оцінюються
Стипендіальною комісією за 12 бальною системою. За результатами
першого туру Конкурсу Стипендіальна комісія визначає 10 Фіналістів,
які запрошуються для участі у другому турі Конкурсу. Рішенням
Стипендіальної комісії кількість Фіналістів може бути збільшена або, у
разі наявності значного розриву в якості поданих Конкурсних робіт,
зменшено.
6.3. Тематика конкурсних робіт розробляється оргкомітетом на основі
реальних спільних проблем міст, селищ, сіл.
6.4. На 2016/2017 роки оголошуються наступні теми для конкурсних
робіт:

- «Якби я був/була мером?»
- «Комфортне місто/село/селище для проживання»
- «Додаткові джерела надходжень до місцевих бюджетів: рішення та
пропозиції»
- «Шахтарське питання: закрити, приватизувати, реструктурувати…»
- «Наша туристична родзинка, як додаткові можливості для розвитку
мого населеного пункту»
- «Територія пріоритетного розвитку – інструмент для контрабанди чи
порятунок для депресивних регіонів?»
- інша тема на економічну тематику, що вирішує актуальне питання
місцевості.
6.4. Студента може бути дискваліфіковано за одностайним рішенням
Стипендіальної комісії у випадку:
6.4.1. ненадання відомостей, зазначених у п. 7.2.2 цього Положення;
6.4.2. подання для участі у Конкурсі роботи, авторство якої належить
іншій особі.
6.5. За результатами другого туру Конкурсу Стипендіальна комісія
визначає 3 (трьох) Переможців Конкурсу, яким за кількістю набраних
балів присуджуються перше, друге та третє місце та відповідні Стипендії
(п. 4.2 цього Положення). За рішенням Стипендіальної комісії може
бути визначено одного або кількох Учасників, яким призначається
заохочувальна одноразова виплата або надається можливість співпраці з
Фондом.
6.6. Оргкомітет визначає дату, час і місце проведення урочистої
церемонії нагородження.
6.7. Переможці і Фіналісти Конкурсу запрошуються на церемонію
нагородження. Оргкомітет надсилає запрошення електронною поштою
або повідомляє дату, час та місце нагородження по телефону.

7. Порядок проведення відбіркового туру Конкурсу
7.1. Конкурсні роботи відбіркового туру публікуються на Веб-сторінці,
а також розміщуються разом із загальною інформацією про Конкурс на
інформаційних ресурсах навчальних закладів від яких вони подані .
7.2. Для участі у відбірковому турі Конкурсу Студенти направляють
до Оргкомітету на електронну адресу fpb.volyn@gmail.com з 03
листопада 2016 року до 07 грудня 2016 року (включно) такі
документи:
7.2.1. Конкурсну роботу у форматі Word із назвою файлу "ПРІЗВИЩЕ,
ІМ´Я, ПО БАТЬКОВІ. Конкурсна робота" з описом і реальним
вирішенням проблеми міста, селища, села ( далі – Наукова/творча
робота);
7.2.2. Контакти: номер контактного телефону, посилання на акаунт
соціальної мережі;
7.3. Наукова/творча робота повинна відповідати таким вимогам:
7.3.1. наявність реальної
вирішення;

проблеми

міста, селища, села і шляхи її

7.3.2. наявність підзаголовків, які чітко відокремлюють
вирішення проблем в основній частині Вирішення;

етапи

7.3.3. рекомендований шрифт Times New Roman розміром 14,
міжрядковий інтервал 1,5.
7.3.4. наявність посилань на відповідні документи, наукові праці тощо,
які подаються у вигляді посторінкових зносок;
7.3.5. цитування положень нормативних актів, тексту наукових праць
тощо слід застосовувати лише у межах та в обсязі, що є обґрунтовано
необхідними для розуміння членами Стипендіальної комісії відповідного
Аргументу;
7.3.6. наявність переліку використаних джерел та літератури;

7.3.7. загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 12 сторінок
рекомендованим шрифтом.
7.3.8. подані Конкурсні роботи опрацьовуються Оргкомітетом, який:
- перевіряє Наукові/творчі роботи на
встановленим цим Положенням;

відповідність

вимогам,

- передає Конкурсні роботи на розгляд Стипендіальної комісії;
- електронною поштою повідомляє всім Учасникам статистичну
інформацію щодо відбіркового туру Конкурсу;
- веде листування з учасниками щодо питань, які виникають у
ході Конкурсу.
7.4. Розгляд та оцінювання Конкурсних робіт здійснюється
Стипендіальною комісією за такими принципами:
7.4.1. Конкурсна робота оцінюється за 12 бальною системою:
- актуальність проблеми – 2 бали ;
- власне вирішення проблеми – 8 балів;
- вирішення проблеми не суперечить чинному законодавству України – 2
бали.
7.4.2. Кількість балів, що присуджуються, залежить від переконливості
наведених на його підтримку доказів і посилань.
7.4.3. Зняття балів здійснюється за:
- грубі помилки, допущені у вирішенні Проблеми (зокрема, посилання
на нормативний акт, який втратив чинність, або міжнародний договір,
який не набув чинності для України і т. д.) – 1 бал;
- велику кількість орфографічних помилок у роботі – 3 балів;
- нереальні шляхи вирішення проблеми – 2 балів;

- перевищення встановленого обсягу Вирішення, якщо таке
перевищення не виправдане кількістю відзначених балами Аргументів
– 1 бал.
7.4.4. Якщо за результатами оцінки Вирішення кілька Учасників
отримали рівну кількість балів, для визначення Фіналістів до уваги
беруться загальний рівень знань кожного Учасника, його громадська
діяльність, також наявність інших досягнень.
7.5. Рішення про визначення Фіналістів ухвалюється Стипендіальною
комісією протягом 10 днів після кінцевого терміну подання
Конкурсних робіт, зазначеного у пункті 7.2 цього Положення.
7.6. Імена Фіналістів публікуються на Веб-сторінці.
7.7. Оргкомітет повідомляє Фіналістів про дату, час та місце
проведення другого туру Конкурсу електронною поштою або телефоном.
8. Порядок проведення другого туру Конкурсу
8.1. Дата, час та місце проведення другого туру Конкурсу
визначаються Оргкомітетом Конкурсу, публікуються на Веб-сторінці та
повідомляються переможцям першого туру Конкурсу у порядку,
встановленому п. 6.7 цього Положення.
8.2. Завдання другого туру Конкурсу складаються з:
8.2.1. особистої презентації вирішення проблеми
стандартних і нестандартних рішень – 8 балів;

шляхом

пошуку

8.2.2. використання під час презентації різних допоміжних матеріалів та
мультимедійної презентації – 4 бали.
8.3.
Виконання Учасником
завдання другого туру Конкурсу
оцінюється Стипендіальною комісією у межах максимальної кількості
балів, яка може бути присуджена за відповідне завдання, зазначеної у п.
8.2 цього Положення.
8.5. За результатами другого туру Конкурсу Стипендіальна комісія
визначає Переможців, а також Студентів, яким може бути призначена

заохочувальна Стипендія або надана можливість співпраці з Фондом.
Якщо кілька Учасників отримали рівну кількість балів і визначити
Переможців Конкурсу лише за результатами другого туру Конкурсу
неможливо, то для визначення Переможців до уваги беруться
результати першого туру Конкурсу, а також загальний рівень знань
кожного Учасника, його громадська діяльність та інші досягнення.
8.6. Рішення про Переможців, а також Учасників, яким призначається
заохочувальна Стипендія, ухвалюється Стипендіальною комісією не
пізніше 3 робочих днів після проведення другого туру Конкурсу і
оголошується на церемонії нагородження.
8.7. Імена, фотографії та короткі відомості про Переможців
публікуються на Веб-сторінці Фонду, та повідомляються електронною
поштою всім Учасникам першого та другого турів Конкурсу.

