Умови проведення Конкурсу
1.

У Конкурсі можуть брати участь учні 10-х та 11-х класів загальноосвітніх

шкіл, гімназій та ліцеїв тощо.
2.

Етапи Конкурсу:

І етап (01 грудня 2015 року – 15 грудня 2015 року) – надсилання заявок на
участь у Конкурсі із зазначенням тематики (через e-mail: human_rights@i.ua та
соціальної

мережі

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010616314494).

facebook:
Після

реєстрації

учасникам Конкурсу надається час на написання робіт.
ІІ етап (16 лютого 2016 року – 29 лютого 2016 року) – надсилання
конкурсних робіт та автобіографії на перевірку
ІІІ етап (01 березня 2016 року – 15 березня 2016 року) передбачається 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.
ІV етап (квітень) передбачається проведення фінальних очних змагань серед
учасників Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів, Українським центром
захисту прав людини (кафедра теорії права та держави) на базі Навчальнонаукового інституту права Національного університету Державної податкової
служби України за підтримки Державної фіскальної служби України та
сприяння Української Гельсінської спілки з прав людини, Центру дослідження
проблем митного та податкового законодавства (об’єднання Державної
фіскальної служби України та Інституту законодавства Верховної Ради України)
та Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини». Мета очного
етапу − оцінювання особистісного потенціалу учасників конкурсного відбору. Кожна
робота має супроводжуватись презентаційним виступом. Фінальні очні змагання
будуть оцінуватись кваліфікованою комісією до складу якої, увійдуть фахівці у сфері
захисту прав людини та представники відповідних інститутів за підтримки яких
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ініціюється, організовується та проводиться всеукраїнський конкурс для учнів 10-х
та 11-х класів.
Церемонія нагородження переможців Конкурсу відбудеться в Навчальнонауковому інституті права Національного університету Державної податкової служби
України. Роботи переможців Всеукраїнського конкурсу наукових робіт будуть
опубліковані у науково-практичному юридичному виданні «Global law». Роботи
переможців ІІІ-го етапу будуть опубліковані на сайті Української Гельсінської
спілки з прав людини.

Перелік документів, які подаються на участь у Конкурсі:
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 та ін.);
Контактні дані (телефон, e-mail та ін.);
2) Автобіографія;
3) Самостійна конкурсна робота учня:
Електронні файли мають містити назву документу, прізвище та ініціали
(Іванов_Л_Д_заявка; Іванов_Л_Д_автобіографія; Іванов_Л_Д_робота).
Вимоги до конкурсної роботи:

1.

До розгляду Конкурсної комісії приймаються виключно індивідуальні,

раніше не опубліковані роботи. 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.
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2.

Кожен учасник обирає будь-яку тему у сфері прав людини, яка на думку

учасника є доцільною для дослідження. Обрана тема має бути актуальною, яка може
розкрити і показати найгостріші проблеми цієї сфери;
3.

Робота повинна складатися зі вступної частини, основної частини та

висновків. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема,
окреслюється її значення та сучасний стан вирішення даної проблематики. Написання
роботи відбувається на основі літератури, публікацій, статей, інтернет-видань, які на
думку дослідника є необхідними, а також конкурсант може використовувати власні
напрацювання під час дослідження обраної тематики (опитування, інтерв’ю, запити
та ін.). У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе
теоретичне і практичне застосування.
4.

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

зліва – 2 см, праворуч – 1,5 см, зверху та знизу − 2 см. Конкурсна робота має бути
оформлена відповідно до встановлених вимог, які висуваються до подібного роду
робіт.
5.

Загальний обсяг конкурсної роботи: 10-15 сторінок А4.

6.

Список використаних джерел та літератури оформлюється в алфавітному

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

У разі виникнення питань стосовно проведення Конкурсу прохання звертатися
на

електронну

адресу

(human_rights@i.ua)

чи

у

facebook

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100010616314494).
8.

Участь у Конкурсі безкоштовна.
Порядок визначення переможців Конкурсу та нагородження:

1. Комісія оцінює конкурсну роботу за наступними критеріями:
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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 ступенів.
3. Переможці ІІІ-го етапу конкурсу нагороджуються сертифікатами.
4. Переможці ІV-го етапу конкурсу нагороджуються відповідними дипломами та
цінними подарунками.
5. За результатами очних змагань конкурсу будуть визначені кращі роботи від
Українського центру захисту прав людини та Української Гельсінської спілки з прав
людини.

Голова оргкомітету Конкурсу та конкурсної комісії – директор ДННІП,
професор, д.ю.н. Назаров В.В.
Заступник голови – керівник Українського Центру захисту прав людини,
к.ю.н. Тітко Е.В.
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