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ПОЛОЖЕННЯ 

про Конкурс творів-есе з правової тематики  

серед учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти України 

”У МЕНЕ Є ПРАВО” 

 

1. Загальні положення 

 

1. Дане Положення регулює етапи Конкурсу творів-есе з правової тематики 

”У мене є право” серед учнів 9-11 класів закладів загальної середньої 

освіти Украйни (далі – Конкурс). проводиться Академією Державної 

пенітенціарної служби. 

2. Конкурс проводиться з метою поширення інформації про права людини, 

активізації інтересу щодо актуальних питань в сфері прав людини серед 

учнівської молоді, виявлення та стимулювання творчо обдарованих 

молодих людей, зацікавлених у правозахисній діяльності; сприянні в 

обранні майбутньої професії, стимулювання до прояву активної життєвої 

позиції, формування в українському суспільстві поваги до 

загальнолюдських цінностей. 

3. Конкурс проводить Академія Державної пенітенціарної служби. 

 

2. Терміни проведення Конкурсу 

 

1. Конкурс проводиться у листопаді - грудні 2022 року. 

2. Роботи приймаються з  21 листопада до 15 грудня 2022 року, визначення 

та оголошення переможців – до 30 грудня 2022 року. 

3. За вмотивованим рішенням організаційного комітету, строки Конкурсу 

можуть змінені чи частково перенесені, враховуючи ситуацію у державі 

чи інші обставини. 

 

3. Порядок проведення Конкурсу 

 

1. Конкурс проводиться в 4 етапи: 

 Перший етап – реєстрація учасників і перевірка роботи на відповідність 

визначеним вимогам; 

 Другий етап - Журі визначає найкращі есе, які допускаються до фіналу 

Конкурсу (Лауреати Конкурсу); 

 Третій етап – серед есе, які були допущені у фінал, Журі визначає 

переможців Конкурсу (відповідно І, ІІ та ІІІ місця з кожної вікової 

категорії – 9 клас, 10 клас, 11 клас); 

 Четвертий – нагородження переможців, підведення підсумків 

Конкурсу. 
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4. Учасники Конкурсу 

 

1. Учасником Конкурсу може стати кожен учень/учениця 9-11 класу закладу 

загальної середньої освіти України на добровільних засадах. 

2. Конкурс проводиться у трьох категоріях: 

 найкращі твори серед учнів 9 класу (І, ІІ, ІІІ місце) 

 найкращі твори серед учнів 10 класу (І, ІІ, ІІІ місце) 

 найкращі твори серед учнів 11 класу (І, ІІ, ІІІ місце) 

3. Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах. 

4. Організаційне забезпечення Конкурсу здійснює Академія Державної 

пенітенціарної служби. 

 

5. Умови проведення Конкурсу 

 

1. Для участі у  Конкурсі учасники надсилають реєстраційну анкету(дод.1) 

та есе на електронну пошту організаційного комітету Конкурсу 

press-academy@ukr.net . 

2. У Конкурсі беруть участь роботи, написані державною мовою   та 

надіслані в електронному форматі. 

3. Не допускаються до участі у Конкурсі роботи, які: 

 не відповідають вимогам Конкурсу; 

 містять плагіат; 

 подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс. 

4. Подані на Конкурс есе не рецензуються. 

5. Рішення про реєстрацію есе для участі в конкурсі приймає організаційний 

комітет. 

6. Всі учасники інформуються про отримання есе на Конкурс та його 

реєстрацію. 

 

6. Організаційний комітет і журі Конкурсу 

 

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється Організаційний 

комітет Конкурсу (далі Оргкомітет). 

2. Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що 

виникають у зв’язку з організацією та проведенням Конкурсу. 

3. Для оцінки конкурсних робіт та визначення переможців Оргкомітет 

формує   Журі Конкурсу (далі Журі). 

4. Оргкомітет не має права втручатися в роботу Журі та впливати на 

оцінку  робіт. 

5. В своїй роботі Журі керується цим Положенням. 
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7. Вимоги до есе 

 

1. Есе повинно мати наступні частини: Назва; Текст есе;  Прізвище та ім’я 

автора есе; Назву закладу освіти та клас. 

2. Есе має обов’язково розпочинатися зі слів: “У мене є право”. 

3. Розмір есе - не більше 2 сторінок формату А4. 

4. Есе можуть бути виконані у текстовому редакторі Word (шрифт Times 

New Roman,14 кегль через 1,5 інтервали, не допускається використання 

рамок та інших кольорових прикрас) або бути рукописними (надсилати 

відсканований варіант у форматі .pdf) поля 25 мм, абзац 1,25 см. 

 

8. Оцінка робіт та визначення переможців 

 

1. Оцінку есе та визначення переможців проводить Журі. 

2. Журі оцінює роботу відповідно критеріїв:  

 відповідність змісту есе меті та умовам Конкурсу; 

 відповідність концепції прав людини; 

 наявність власної аргументованої точки зору; 

 логічність викладення змісту, формулювання висновків; 

 особливості композиції роботи; 

 креативність та оригінальність викладу змісту з урахуванням сучасного 

стану нормативно правового забезпечення  дотримання прав людини. 

 наведення прикладів з практики. 

3. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. 

 

9. Нагородження учасників Конкурсу 

 

1. Всі учасники, роботи яких були допущені до конкурсу, отримають 

Диплом учасника (в електронній формі).  

2. Конкурсанти, роботи яких пройшли у другий етап і стали лауреатами 

конкурсу нагороджуються Дипломами лауреатів Конкурсу (в 

електронній або друкованій формі). 

3. Учасники, роботи яких посіли призові місця, нагороджуються 

Дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню, а також цінними подарунками. 
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4. Вчителі чи особи, що виступали консультантами робіт лауреатів та 

переможниць Конкурсу отримають Подяку від Організаторів Конкурсу 

(в електронній формі). 

5. Оголошення результатів і церемонія нагородження відбудеться онлайн за 

допомогою платформи ZOOM. 

 

10. Прикінцеві положення 

 

1. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право вносити зміни в 

Положення  Конкурсу.  
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Додаток №1  

Реєстраційна анкета 

учасника Конкурсу з правової тематики  

”У МЕНЕ Є ПРАВО” 

 

 

Назва есе 

 

 

Прізвище, ім'я   

Місце навчання (заклад та клас) 

 

 

Область (район)  

Населений пункт (місто, смт., 

село) 

 

 

Контактний телефон 

(обов’язково номер мобільного 

телефону)  

 

 

Адреса електронної пошти  

 

 

Прізвище, ім'я,  по батькові 

(повністю) вчителя чи 

консультанта автора есе 

 

 

Контактний телефон 

(обов’язково номер 

мобільного телефону) вчителя чи 

консультанта автора  есе 
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