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3 КуЛЬТурОЛОПЧНИХ ДИСЦИПЛШ

/. Загальшположения
1.1. Положения визначае" порядок оргатзацн та проведения учшвсько! ол1мшади з

культуролопчних дисциплш (дал! - ошмшада).
1.2. Основними заеданиями Ол1мтади е:

а) виявлення та розвиток в учжв творчих зд!бностей;
б) подальше вдосконалення системи роботи з обдарованою молоддю;
в) тдвишення шгересу учшв до поглибленого вивчення 1сторп та теорн свггово! та

В1ТЧИЗНЯНО1 культури стимулювання розвитку зд!бностей до самост!йного анал!зу явищ
культури;

г) сприяння до вибору професн культуролога.
1.3. Оргашзатором е кафедра культуролога та фшософп Нацюнального ушверситету

"Острозька академ!я" (дал! - Оргатзатор).
1.4. Координацио оргашзащйних аспекпв ол1мтади здшснюе Оргаюзатор.
1.5. Для складання зав дань ол!мшади Оргатзатор створюе комАсио, до складу яко! входять

фах1вщ в галуз! 1сторн та теори культури. Члени ком!сп в1дпов1даютъ за науковий р!вень та зм!ст
зав дань.

2. Порядок оргатзаци та проведения олштади
2.1. Ол1мшада проводиться у два етапи.
2.2. Перший етап вщбуваеться з 3 по 7 березня 2014 року.
2.3. Перший етап Ошмтади проводиться у освггшх закладах першого та другого р!вшв

акредитапд!. На цьому етат учасники пишуть тв!р за одшею з запропонованих тем. (Див.
Додаток 1)

2.4. За шдсумками першого етапу десять кращих твор!в, як! наберуть найб1льшу юлыасть
башв, рекомендуються та направляються для участ! в другому (фхнальному) еташ Олхмшади.

2.5. Другий (фхнальний) етап СЫмтади в!дбуваеться на баз! Нащонального ушверситету
"Острозька академхя" з 24 по 28 березня 2014 року.

2.6. Другий (фшалъний) етап передбачае репензування роб!т переможщв першого етапу та
визначення переможщв.

2.7. Шд час ощнювання твору жур! враховуватиме доречну аргументащю, .лопчшсть 1
посл1довшсть викладу, вправне формулювання висновшв, грамотшсть.

2.8. Максимальна оцшка за творче завдання - 20 бал!в:
• 2 бали за доречш аргумента, що не повторюють один одного;
• 6 бал!в за вдал! приклади з украшсько!' л!тератури, 1сторн або особистого життя;
• 2 бали за лопчшсть твору (правильний розподщ на абзаци, вставш слова тощо);
• 2 бали за вправно сформульоват висновки;
• 8 бал!в за грамотнасть (правопис, роздшов! знаки, дотримання стил1стичних \

граматичних норм, правил милозвучноси):
2.9. Оприлюднення результата другого (ф1нального) етапу Ошмтади в1дбуваеться

впродовж трьох дшв на офщдйному сайт! Оргатзатора \у\ууу.оа.еди.иа. Роботи, що посядуть
перш! три М1СЦЯ будуть розмщеш на сайт! кафедри культуролога та фшософп Нащонального


