
ДМГО «Центр міжнародної безпеки» 

за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні 

оголошує 

КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ (ЕСЕ АБО ВІДЕОРОЛИКІВ) 

У РАМКАХ ЗАСНУВАННЯ КЛУБУ ВИПУСКНИКІВ АКАДЕМІЙ НАТО  

 

(Конкурс приурочений до 15-ї річниці заснування «Центру міжнародної безпеки та 
євроатлантичного співробітництва» на базі Донецького національного університету 

та проведення Академій НАТО в Україні) 

 

Учасники: 

 

До участі запрошуються учасники Академій НАТО, організованих за 

підтримки Центру інформації та документації НАТО в 2005-2020 рр.; 

а також студентська молодь вищих навчальних закладів України.  

Запропоновані 

теми есе / 

відеороликів: 

1. Яким має бути бачення майбутнього розвитку НАТО в рамках 

формування Стратегічної концепції Альянсу до 2030? 

2. Роль НАТО у протидії гібридним методам ведення війни та 

зміцненні стійкості перед зовнішніми загрозами. 

3. Сучасні безпекові тенденції на східному фланзі НАТО та перспективи 

регіонального співробітництва.  

4. Як Україна може ефективно використати статус партнера з 

розширеними можливостями НАТО у процесі забезпечення 

національної та регіональної безпеки? 

5. Особливості безпекової співпраці НАТО з державами-партнерами у 

контексті протидії російській загрозі в Чорноморському регіоні. 

Вимоги до 

змісту есе / 

відеороликів: 

 Аналіз та прогнозування характеру безпекової співпраці між 

Україною та НАТО; 

 Інтерпретація (опис та оцінка) характеру сучасних міжнародних 

відносин (з акцентом на російсько-українські відносини, 

євроатлантичну інтеграцію України, відносини між НАТО і РФ); 

 Характеристика основних проблем, що створюють загрози та 

виклики регіональній та глобальній безпеці; 

 Опис довгострокової стратегії зовнішньої політики та політики 

безпеки України і держав НАТО.  

Вимоги до 

оформлення 

есе / 

відеороликів: 

 Есе надсилаються у форматі MS Word, шрифт № 14 (Times New 

Roman), полуторний інтервал між рядками, поля – 2 см з кожного 

боку сторінки, посилання на джерела (за потреби) – шрифтом №10 

у кінці сторінки, нумерація справа внизу сторінки, обсяг есе – від 8 

до 10 тис. знаків (з пробілами); 

 На першій сторінці в правому верхньому куті вказуються: ПІБ автора 

(повністю); повна дата народження; місце навчання (повна назва 

ВНЗ, факультету, курсу та спеціальності); номер контактного 

телефону та адреса електронної пошти.  



 Аналогічна інформація про автора, а також назва роботи 

надсилається окремим листом тими учасниками, які готують 

відеоролики.  

 Відеоролики, записані на камеру або смартфон, надсилаються у 

форматі MP4 або MOV. Тривалість ролику має складати 5-7 хвилин. 

Мінімальна роздільна здатність - 720p. Загальний розмір файлу не 

має перевищувати 1Гб. 

 Роботи надсилаються українською або англійською мовами (на 

вибір учасника). 

Порядок 

проведення 

конкурсу: 

 

 Дати прийому конкурсних робіт: 21 вересня – 31 жовтня 2020 року 

(включно); 

 Есе та інформація про учасників надсилаються на адресу 

електронної пошти: intsecurity@ukr.net (ДМГО «Центр міжнародної 

безпеки»); 

 Відеоролики додаються на Google Drive (Диск Google); для їх 

перегляду надається доступ до адреси електронної пошти   

cntr.bezpeky@gmail.com. 

 У темі електронного листа, що надсилається на пошту 

intsecurity@ukr.net, необхідно вказати назву «Конкурс есе» або 

«Конкурс відеороликів». 

Міжнародне 

журі конкурсу. 

 Організатори конкурсу формують міжнародне журі з числа 

експертів з безпекових питань (склад журі – 5 осіб), які оцінюють усі 

подані на конкурс роботи. 

Критерії 

оцінювання 

робіт: 

 

 Відповідність темі конкурсу та повнота її викладення; 

 Дотримання правил оформлення роботи; 

 Грамотність, логічність змісту роботи; 

 Ступінь самостійності, особистої творчості; 

 Новизна та оригінальність у вирішенні запропонованої проблеми; 

 Наявність конструктивних ідей та рекомендацій.   

Підбиття 

підсумків та 

нагородження 

переможців: 

 У строк до 4 листопада 2020 року міжнародне журі визначає 

переможців конкурсу (всього 5 переможців).  

 Автори(-ки) двох кращих робіт (однієї з числа есе та однієї з числа 

відеороликів) отримають можливість відвідати штаб-квартиру НАТО 

(Брюссель, Бельгія).  

 Автори всіх п’яти кращих робіт отримають можливість пройти 

практику у наступних інституціях: 

 Національний інститут стратегічних досліджень, відділ 

зовнішньої політики (Київ, Україна); 

 Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції (Київ, Україна). 

 Усім переможцям видаються сертифікати, що засвідчують перемогу 
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в конкурсі;  

 20 кращих робіт конкурсу будуть розміщені онлайн на порталі 

https://www.nato2030.intsecurity.org; 

 Відеоролик-переможець братиме участь у промоційній кампанії на 

сторінці Центру міжнародної безпеки у Facebook 

(https://www.facebook.com/CISEAC); 

 5 переможців конкурсу запрошуються виступити з матеріалами своїх 

есе / продемонструвати відеоролики під час онлайн-конференції 

6 листопада 2020 року за участю представників Центру інформації 

та документації НАТО в Україні, ДМГО «Центр міжнародної 

безпеки», членів журі та представників університетів-партнерів.   
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