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ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення конкурсу презентацій 

«Наука заради миру» 

 

1. Загальні положення 

Це положення регламентує статус і порядок проведення конкурсу 

презентацій  (далі – Конкурс), вимоги до учасників і робіт Конкурсу, порядок 

їх подачі на Конкурс і діє до завершення конкурсних заходів. 

Конкурс проводиться з метою виховання молоді держави через 

створення презентацій, зміст яких закріплює загальнолюдські цінності: 

моральність, милосердя, дружелюбність, патріотизм, толерантність, почуття 

краси і гармонії. 

Конкурс розглядається як механізм надання молоді можливості 

висловити своє ставлення до тієї чи іншої науково-правової  проблеми, 

зробити свій внесок у розвиток правової науки. 

Організатором Конкурсу виступає кафедра публічного та приватного 

права Факультету права та міжнародних відносин (далі – ФПМВ), для яких 

пріоритетними є розвиток професіоналізму в усіх галузях правової науки. 

2. Умови участі в Конкурсі 

У Конкурсі зможуть взяти участь студенти І-ІІ курсів спеціальності 

«Право» ФПМВ, які подадуть заявку відповідно до умов конкурсу. 

Для участі у Конкурсі необхідно підготувати презентаційні слайди 

науково-правового характеру на обрану тему. 

До кожної конкурсної роботи має бути додана заявка встановленого 

зразка (див. додаток). Заявка є документом, необхідним для включення 

робіт автора до списку конкурсантів. До участі в Конкурсі допускаються не 

більше ніж 5 студентів з кожної академічної групи. 

Участь у конкурсі безкоштовна. 

Подаючи презентації на Конкурс, учасник повинен зважати на 

дотримання у роботі необхідних умов: 

1. Зміст і сюжет, не повинні суперечити законодавству України; 

2. Текст слайдів має бути коротким, лаконічним та оригінальним. 

У роботах, надісланих для участі у Конкурсі, не повинно бути: 

1. Імен політичних діячів та лідерів рухів, у тому числі релігійних 

символів, у будь-яких формах згадок про політичні партії, а також 

політичних лозунгів, висловлювань, що несуть антидержавний та 

антиконституційний зміст; 

2. Зображень: інтимних сцен, усіх видів свастики, насилля, дискримінації, 

вандалізму, що відображають тілесні страждання людей і тварин; інформації, 

яка в будь-якій формі принижує гідність людини чи окремої національної 

групи людей. 

3. Роботи не повинні містити об’єкти права інтелектуальної власності, що 

не належать Учаснику, жодним чином не порушувати вказаних прав третіх 

осіб. 
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3. Порядок організації і проведення Конкурсу 

Конкурс проводиться в межах ФПМВ з 01 жовтня 2017 року до 25 

жовтня 2017 року. 

Конкурс проводиться у два етапи: 

Перший етап – з 1 жовтня до 25 жовтня 2017 р. – надсилання заявок на 

Конкурс. 

Другий етап –25 жовтня 2017 р. – презентація робіт та оцінювання їх 

конкурсною комісією.   

Підбиття підсумків за результатами обговорення конкурсною комісією – 

25 жовтня 2017 р. 

4. Порядок визначення переможців Конкурсу 

З метою визначення переможців Конкурсу створюється Організаційний 

комітет та Конкурсна комісія  Конкурсу презентацій «Наука заради миру і 

безпеки», до складу якого входять представники кафедри публічного та 

приватного права, представники деканату ФПМВ, представники 

студентського самоврядування ФПМВ.  

Голова Конкурсної комісії визначається рішенням Організаційного 

комітету Конкурсу. 

Конкурсна комісія оцінює кожну конкурсну роботу за 5-бальною 

шкалою за такими критеріями: 

1. Відповідність роботи заявленій темі; 

2. Аргументованість, професіоналізм виконання; 

3. Науковість, позитивність, креативність (новизна ідеї, оригінальність, 

гнучкість мислення) конкурсної роботи. 

5. Нагородження 

За результатами Конкурсу презентацій «Наука заради миру і безпеки» 

переможцям присуджуються 1, 2 і 3-тє місця. 

Усі переможці Конкурсу, незалежно від отриманого місця, 

нагороджуються дипломами із зазначенням призового місця і отримують 

призи. 

Усі учасники Конкурсу отримують «Свідоцтво учасника Конкурсу». 

8. Контактна інформація 

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка 13-Б,  каб. 614. 

тел.: 0(44) 485-20-67, 

e-mail: kp.is@kubg.edu.ua 
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Додаток 

 

Заявка на участь 

У конкурсі презентацій «Наука заради миру і безпеки» 

 

П.І.Б. (повністю)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Група ____________________________________ 

Дата народження ________________________________ 

 

  


