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Останній термін подачі робіт: 

30 червня 2021 року 
 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) оголошує про проведення 
конкурсу есе на тему «Ро́боти та МГП» для всіх зацікавлених дослідників 
міжнародного гуманітарного права (МГП). 

З кожним роком зброя стає все досконалішою, а методи ведення війни – 
дедалі заплутанішими. Протягом декількох десятиліть держави та експерти 
ведуть дискусії про те, які виклики несе з собою стрімкий розвиток військової 
техніки і використання технологій під час збройних конфліктів, і як Женевські 
конвенції і Додаткові протоколи до них можуть відповісти на ці виклики. 
Визнаючи актуальність цієї проблематики і необхідність подальших зусиль із 
посилення норм МГП, МКЧХ запрошує академічне і експертне співтовариство 
до участі в конкурсі есе «Ро́боти та МГП» (Конкурс). 

Для участі в Конкурсі необхідно надіслати оргкомітету есе в термін до                     
30 червня 2021 року (включно). Участь у Конкурсі індивідуальна, колективні 
роботи не приймаються. 

За результатами Конкурсу, які будуть оголошені 1 вересня 2021 року, 
планується нагородження кількох переможців у різних мовних секціях і 
номінаціях. 

При визначенні кращих робіт у першу чергу будуть враховуватися 
оригінальність ідеї, знання міжнародного гуманітарного права та вміння 
аргументувати. 
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Регламент Конкурсу  

Розділ 1 – Організація  
Стаття 1 - Організатором конкурсу есе «Ро́боти та МГП» (далі - Конкурс) є Міжнародний Комітет Червоного 
Хреста (МКЧХ) (далі - Організатор). 
Організатор може на власний розсуд залучати зовнішніх експертів для проведення Конкурсу та оцінки 
конкурсних робіт. 
Стаття 2 - У рамках Конкурсу визначаються секції азербайджанською, вірменською, казахською, киргизькою, 
російською, узбецькою, українською, таджицькою та туркменською мовами. Координаторами секцій є: 

• Секція азербайджанською мовою - Делегація МКЧХ в Азербайджані; 
• Секція вірменською мовою - Делегація МКЧХ у Вірменії; 
• Секція казахською мовою - Місія МКЧХ в Республіці Казахстан; 
• Секція киргизькою мовою - Місія МКЧХ в Киргизькій Республіці; 
• Секція російською мовою - Регіональна делегація МКЧХ у Російській Федерації, Білорусі та Молдові; 
• Секція узбецькою, таджицькою і туркменською мовами - Регіональна делегація МКЧХ в Центральній Азії; 
• Секція українською мовою - Делегація МКЧХ в Україні. 

Стаття 3 - Усі питання, пов'язані з Конкурсом, включаючи відходження від цього регламенту або його зміни чи 

тлумачення, затверджуються організатором Конкурсу. 

Стаття 4 - Рішення організатора є остаточними і не підлягають оскарженню. 

Розділ 2 – Учасники Конкурсу  
Стаття 5 - Учасником Конкурсу може бути будь-яка особа, яка подала есе та заповнену заявку (Додаток) 
відповідно до цього регламенту, незалежно від віку, професійного статусу або держави проживання. Одна 
особа може подати на Конкурс тільки одне есе в рамках обраної учасником мовної секції. У разі направлення 
одним і тим же учасником есе і заявки в різні мовні секції буде оцінюватися тільки есе, яке було надіслано 
першим. 
Стаття 6 - Участь у Конкурсі індивідуальна, колективні роботи до участі не приймаються. 
Стаття 7 - Кожна особа має підготувати есе самостійно. На Конкурс не приймаються оприлюднені раніше 
роботи. 
Розділ 3 - Вимоги до есе 
Стаття 8 - Для участі у Конкурсі необхідно написати есе на тему «Ро́боти та МГП». 
Стаття 9 - Есе повинно відповідати таким вимогам: 

• Максимальна кількість слів без урахування приміток - 1000 (перевіряється через Microsoft Office); 
• Есе має бути представлено одним файлом формату Microsoft Word; 
• Шрифт: Times New Roman, кегль 12 пунктів; 
• Міжрядковий інтервал: 1,5; 
• Шрифт приміток: Times New Roman, кегль 10 пунктів; 
• Поля сторінки: 2 см по всьому периметру; 
• Робота повинна бути унікальною, плагіат та інші запозичення без зазначення автора неприпустимі. 

Стаття 10 - Есе має бути написане азербайджанською, вірменською, казахською, киргизькою, російською, 
узбецькою, українською, таджицькою чи туркменською мовою. 
Стаття 11 - Зміни до вже відправленого есе не приймаються. 
Розділ 4 – Направлення робіт  
Стаття 12 - Есе та заявка мають бути направлені єдиним електронним листом з двома файлами в форматі 
Microsoft Word із зазначенням мовної секції, прізвища та імені учасника в темі листа (приклад: «українська 
мова, Шевченко Тарас») за такою адресою: icrc.competition@gmail.com. 
Стаття 13 - Вимоги до назви файлів:  

1) Назва файлу з есе повинна містити ім'я та прізвище учасника і слово «есе» через кому (приклад: 
«Шевченко Тарас, есе») 

2) Назва файлу із заявкою повинна містити ім'я та прізвище учасника і слово «заявка» через кому (приклад: 
«Шевченко Тарас, заявка») 

Стаття 14 - Останній термін прийняття робіт - 30 червня 2021 року. (20:00, UTC – тобто 23:00 за київським часом). 
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Розділ 4 – Проведення Конкурсу  
Стаття 15 - Есе будуть оцінюватися на основі таких критеріїв: 

• Оригінальність та обґрунтованість ідеї; 
• Відповідність змісту есе заявленій тематиці Конкурсу; 
• Знання міжнародного гуманітарного права; 
• Уміння працювати з першоджерелами та дотримання правил наукового цитування; 
• Уміння аргументувати свою позицію; 
• Якість, акуратність оформлення та стиль викладу; 

Стаття 16 - Учасники, які порушили цей регламент, можуть бути відсторонені від участі у Конкурсі за рішенням 
організатора. 
Розділ 5 - Визначення переможців та вручення призів 
Стаття 17 - 1 вересня 2021 року організатор оголосить результати Конкурсу і направить інформацію всім 
учасникам електронною поштою. Уся інформація про Конкурс буде розміщена на сайті МКЧХ. 
Стаття 18 -  Залежно від кількості та якості отриманих есе, координатори секцій Конкурсу залишають за собою 
право визначити номінації Конкурсу на свій вибір. Орієнтовний перелік номінацій вказано в наступній статті 
регламенту. 
Стаття 19 - Переможці та призери Конкурсу можуть бути обрані в різних мовних секціях у декількох номінаціях: 

• Найкраща робота серед школярів; 
• Найкраща робота серед студентів; 
• Найкраща робота серед молодих науковців; 
• Найкраща робота серед викладачів і (або) практикуючих фахівців. 

Стаття 20 - За рішенням координаторів секцій Конкурсу переможцям і призерам Конкурсу в різних номінаціях 
можуть бути вручені такі призи: 

• Запрошення до участі в одному з регіональних заходів МКЧХ і оплата всіх супутніх витрат; 
• Література з міжнародного гуманітарного права; 
• Сприяння публікації в науковому виданні; 
• Оплата витрат на участь в одній з літніх шкіл з міжнародного гуманітарного права на розсуд  
координаторів секцій Конкурсу; 
• Інші призи на розсуд координаторів секцій Конкурсу. 

Стаття 21 - За наявності роботи визначної якості та за рішенням організатора Конкурсу переможцеві(-ям) може 
бути вручено суперприз - сприяння публікації есе в Міжнародному журналі Червоного Хреста, з перекладом 
англійською мовою за необхідності (Cambridge University Press, Scopus). 
Розділ 6 – Інші положення 
Стаття 22 - Направляючи есе або заявку, учасник дає свою згоду на обробку персональних даних, зазначених 
у заявці учасника, відповідно до застосовного національного права, а також дозволяє публікацію поданих 
матеріалів, включаючи есе, на веб-сайті МКЧХ. З метою захисту персональних даних учасник поінформований, 
що дані збираються з метою організації Конкурсу, включаючи ідентифікацію учасника для подальшого зв'язку 
з ним і визначення відповідності учасника регламенту. Персональні дані можуть бути видалені з бази даних 
організатора Конкурсу за письмовим запитом власника персональних даних.  
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Часові рамки Конкурсу 

30 червня 2021 року - останній день направлення конкурсних робіт. 
 
1 вересня 2021 року - оголошення переможців і призерів Конкурсу на сайті МКЧХ: 
https://www.icrc.org/ru/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach. 
 

Як подати заявку на участь у Конкурсі 
Комплект документів повинен надійти не пізніше 30 червня 2021 р. на електронну пошту 
icrc.competition@gmail.com.   
 
У темі листа необхідно вказати мовну секцію, прізвище та ім'я учасника (приклад: «українська мова, 
Шевченко Тарас»). 
Комплект документів повинен містити: 

• 1 заявку (Додаток) 
• 1 файл з есе, оформлений відповідно до цього регламенту. 
 

Назва кожного направленого файлу повинна містити прізвище та ім'я учасника, а також слово «есе» / «заявка» 
через кому (приклад: «Шевченко Тарас, есе», «Шевченко Тарас, заявка»). Усі заявки повинні бути заповнені в 
друкованому вигляді. 
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Додаток  
 

Заявка  
 

ПІБ  

Дата народження  

Держава та місто проживання   

Статус учасника  
(школяр, студент, аспірант, 
викладач та ін.) 

 

Курс і напрямок навчання  
(якщо є) 

 

Навчальний заклад, факультет 
(інститут) / організація (якщо є) 

 

Електронна пошта   

Контактний телефон   

Як Ви дізналися про Конкурс?  

Чи даєте Ви свою згоду на 
обробку, зберігання та 
використання Ваших 
персональних даних відповідно 
до ст. 22 регламенту? 

 

 

Направляючи цю заявку, Ви підтверджуєте, що уважно ознайомилися з 
регламентом Конкурсу та надаєте свою згоду на участь у ньому відповідно до 
регламенту. 


