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ІІ етап (20 жовтня 2014 року – 12 січня 2015 року) − прийом та реєстрація 

документів. 

Прийом документів (анкета «Українська школа міжнародного права» та 

конкурсна робота) здійснюється в електронному вигляді, які подаються на 

електроннуe-mail: hr_koretsky@i.ua  

ІІІ етап (13 січня – 23 лютого 2015 року) передбачає розгляд фаховими 

експертами конкурсних робіт учнів. Роботи шифруються та передаються експертам 

на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, навчального закладу, в якому 

навчається учасник конкурсу. Імена експертів, що проводять оцінку робіт, не 

розголошуються. Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою виставлених балів 

провідними експертами у галузі прав людини та основних свобод. 

ІV етап (до 15 березня 2015 року) передбачає проведення фінальних очних 

змагань серед переможців ІІ-го етапу конкурсу на базі Київського університету права 

НАН України. Мета очного етапу − оцінювання особистісного потенціалу учасників 

конкурсного відбору.  

Церемонія нагородження переможців Конкурсу відбудеться під час проведення 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті 

В.М. Корецького в Залі засідань Вченої ради Київського університету права НАН 

України 

 

Перелік документів, які подаються на Конкурс: 

1) Заявка на участь у Конкурсі:  

Прізвище, ім’я, по-батькові   

Місце навчання   

Прізвище, ім’я, по батькові керівника (якщо такий є)   

Назва роботи   

Поштова адреса (школи, гімназії або ліцею)   

Контактні дані (телефон, e-mail та ін.)   

2) Анкета «Українська школа міжнародного права»  

3) Самостійна конкурсна робота студента 

4) Автобіографія 

 

Файли повинні бути названі прізвищем автора (Іванов_робота, Іванов_заявка, 

Іванов_автобіографія). 

 

 

Вимоги до конкурсних робіт 
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1. Реєстрація у соціальних мережах vk (http://vk.com/id271136088) або 

facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100007638709414) – «додати у 

друзі». 

2. Поділитися даним посиланням на сторінці друга (10 друзів). 

3. Завантажити анкету «Українська школа міжнародного права» з 

вищевказаної сторінки соціальної мережі, заповнити та надіслати разом із 

конкурсною роботою. 

4. До розгляду Конкурсної комісії приймаються виключно індивідуальні, 

раніше не опубліковані роботи, написані однією з наступних мов: українською, 

російською, англійською або німецькою мовами. Роботи повинні відповідати 

тематиці Конкурсу, бути дослідницькими за своїм характером, відзначатися 

актуальністю, конкретністю, глибиною розкриття теми, логічністю і послідовністю 

думок, відповідати вимогам до оформлення наукових робіт. 

5. Вимоги до друку: шрифт Times New Roman; розмір 14; інтервал 1,5 поля: 

зліва – 3 см, праворуч – 1,5 см, зверху та знизу − 2 см. Конкурсна робота має бути 

оформлена відповідно до встановлених стандартів (Додаток А). 

6. Загальний обсяг конкурсної роботи: 10-15 сторінок А4.  

Список використаних джерел та літератури оформлюється в алфавітному 

порядку і розміщується у кінці тексту роботи. Посилання на літературу здійснюється 

в квадратних дужках: перша цифра позначає номер позиції зі списку літератури, 

друга цифра − сторінку посилання, цифри між собою відокремлюються комою, а між 

літературою – крапкою з комою. 

7. Якщо в роботі буде виявлено плагіат − вона знімається з конкурсу. 

8. У разі виникнення питань стосовно проведення Конкурсу прохання 

звертатися на електронну адресу hr_koretsky@i.ua. 

 

 

Участь у Конкурсі безкоштовна. 

Порядок визначення переможців Конкурсу та нагородження 

1. Комісія оцінює конкурсну роботу за наступними критеріями: 

 відповідність роботи заявленій темі; 

 аргументованість, актуальність, доцільність обраної теми; 

 новизна ідеї, оригінальність, гнучкість мислення, креативність конкурсної 

роботи; 

 відповідність викладення змісту роботи юридичною мовою; 

 публічна презентація роботи. 

2. За результатами конкурсу визначаються переможці І, ІІ та ІІІ-го місця. 

3. Переможці ІІ-го етапу конкурсу нагороджуються сертифікатами.  

4. Переможці ІІІ-го етапу конкурсу нагороджуються відповідними дипломами та 

цінними подарунками. 
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Голова оргкомітету конкурсу та конкурсної комісії −  ректор Київського 

університету права НАН України, Заслужений юрист України, професор 

Ю. Л. Бошицький 
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Додаток А 

Поліщук Ірина Володимирівна 

Керівник: Куріненко Тетяна Віталіївна 

Вознесенська загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. № 5 

Вознесенської міської ради 

Миколаївської області 

 

 «ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДИТИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» 


