НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАНУ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В.М.КОРЕЦЬКОГО
за підтримки
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерства юстиції України
Союзу юристів України

Конкурс наукових робіт ім. В.М. Корецького
для учнів 11-х класів
на тему:
«Права людини в сучасному світі: погляд молоді»
Мета конкурсу: підвищення зацікавленості учнів до юридичної науки та
практики та заохочення їх до проведення власних досліджень
цій сфері; сприяння розвитку громадянського суспільства
через залучення молоді до обговорення найбільш актуальних
правових питань.
Умови проведення Конкурсу
У Конкурсі можуть
загальноосвітніх шкіл та гімназій.
1.
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Етапи Конкурсу:

Етап 1 (10 жовтня – 31 грудня 2012 року) - прийом та реєстрація
документів.
Прийом документів здійснюється в електронному вигляді, що подаються
на електронну адресу: konkurs.koretskogo@gmail.com
Етап 2 (01 січня – 15 лютого 2013 року) передбачає розгляд фаховими
експертами конкурсних робіт учнів. Роботи шифруються та передаються
експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, школи, в якій
навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінку робіт, не
розголошуються. Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою оцінок,
виставлених трьома експертами.
Етап 3 (21 лютого 2013р.) передбачає проведення фінальних очних
змагань серед переможців 2-го етапу конкурсу на базі Київського
університету права НАН України (далі – КУП НАНУ). Мета очного етапу оцінювання особистісного потенціалу учасників конкурсного добору.
Оцінювання проводиться комісією за окремо визначеною програмою.
1

Церемонія нагородження переможців Конкурсу відбудеться 21 лютого
2013 року в Залі засідань Вченої ради КУП НАНУ. Проведення фінальної
частини конкурсу та церемонії нагородження буде освітлено в центральних
ЗМІ.
3. Перелік документів, які подаються на Конкурс:

1) Заявка на участь у Конкурсі
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Місце навчання
Прізвище, ім’я, по
керівника (якщо такий є)

батькові

Назва роботи
Поштова адреса
Телефон
E-mail
2) Самостійна конкурсна робота учня (у 1-му примірнику)
3) Автобіографія.
Файли повинні бути названі прізвищем автора (Іванов_робота,
Іванов_заявка, Іванов_автобіографія).
Вимоги до конкурсних робіт
1. 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.
2. Вимоги до друку: шрифт Times New Roman; розмір 14; інтервал 1,5. Поля
сторінки: зліва – 3 см, праворуч – 1.5 см, зверху та знизу сторінки – 2 см.
Текст конкурсної роботи повинен будуватися за схемою: праворуч від центру
– П.І.П. автора, рядком нижче праворуч – П.І.П. наукового керівника (якщо
такий є), рядком нижче праворуч – назва школи, через 1 рядок, по центру –
назва роботи великими літерами.
3. Загальний обсяг конкурсної роботи: 10-15 сторінок А4. Робота обов'язково
повинна мати назву і список використаної літератури.
Список використаних джерел та літератури оформлюється в алфавітному
порядку і розміщується в кінці тексту роботи. Посилання на літературу
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здійснюється в квадратних дужках: перша цифра позначає номер позиції зі
списку літератури, друга цифра - сторінку посилання, цифри між собою
відокремлюється крапкою з комою.
4. Якщо в роботі буде виявлено плагіат - вона знімається з конкурсу.
5. У разі виникнення питань стосовно проведення Конкурсу прохання
звертатися за телефоном 067 701 49 35 або на електронну адресу
konkurs.koretskogo@gmail.com. Участь у Конкурсі безкоштовна.
Порядок визначення переможців Конкурсу
1. Конкурсна комісія оцінює конкурсну роботу за такими критеріями:
 відповідність роботи заявленій темі;
 аргументованість, професіоналізм виконання;
 позитивність, креативність (новизна ідеї, оригінальність, гнучкість
мислення) конкурсної роботи;
 точність і влучність мови та стилю.
2. За результатами конкурсу переможцям присуджуються 1, 2 та 3-тє місця.
Нагороди переможців конкурсу
Переможці конкурсу нагороджуються:
- дипломами із зазначенням призового місця;
- грошовою винагородою.
Переможцям надається також право на пільгових умовах вступити до КУП
НАНУ.
Всі учасники 2-го етапу конкурсу нагороджуються сертифікатами.
Голова оргкомітету конкурсу та конкурсної комісії - ректор КУП НАНУ,
заслужений юрист України, професор, Ю.Л. Бошицький
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