
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення конкурсу на кращу наукову роботу з права серед учнів 9-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів коледжів 

 

на тему: 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА В 

СВІТЛІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Організатором Конкурсу є юридичний факультет Запорізького 

національного технічного університету. 

1.2. Конкурс проводиться за участю провідних вітчизняних науковців, 

юристів-практиків, представників органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, громадських об’єднань, здобувачів вищої освіти. 

1.3. Конкурс проводиться для учнів 9-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів та студентів коледжів. 

1.4. Мета заходу:  

підвищення рівня знань учнів загальноосвітніх шкіл та коледжів з 

актуальних питань розвитку вітчизняного права в світлі інтеграційних 

процесів;  

підвищення позитивного іміджу правничої професії;  

набуття практичного досвіду у ході спілкування з науковцями, 

представниками органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, юристами-практиками та ін.; 

встановлення наступно-перспективних зв’язків у вивченні юридичних 

дисциплін у форматі «Школа-ВНЗ». 

 

2. Проведення конкурсу 

 

Конкурс проводиться у два етапи: 

2.1. І етап 

Учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та студенти 

коледжів отримують інформацію про Конкурс від вчителів, адміністрації 

навчальних закладів, на сайті ЗНТУ (http://www.zntu.edu.ua/) та у соціальних 

мережах (https://www.facebook.com/groups/148667009084162/). 

Заявки-анкети для участі у конкурсі та наукові роботи 

надсилаються до 8 квітня 2019 координатору Конкурсу за посиланням 

(https://goo.gl/forms/xI9eisuJirLecWO32). Протягом 2-3 днів з моменту 

https://www.facebook.com/groups/148667009084162/
https://goo.gl/forms/xI9eisuJirLecWO32


відправлення заявки-анкети та наукової роботи учасники отримають 

повідомлення щодо їх надходження. 

Журі Конкурсу, до якого входять провідні фахівці з числа науково-

педагогічних працівників юридичного факультету Запорізького 

національного технічного університету, відбирає кращі наукові роботи для 

участі у ІІ етапі. 

2.2. ІІ етап 

Проводиться на базі юридичного факультету ЗНТУ в період з 15 квітня 

до 30 квітня 2019 року та передбачає відкритий захист наукових робіт, на 

який запрошуються переможці першого етапу. 

Журі визначає переможців Конкурсу. За результатами Конкурсу 

найкращі наукові роботи за рішенням журі будуть відзначені Дипломами І, ІІ 

та ІІІ ступенів, спеціальними відзнаками організаторів в окремих номінаціях, 

а також пам’ятними подарунками від організаторів та партнерів заходу. 

 

3. Умови конкурсу 

 

3.1. Наукова робота має бути пошуковою та інноваційною за своїм 

характером, мати наукове й практичне значення, містити положення щодо 

удосконалення чинного законодавства з урахуванням позитивного 

зарубіжного досвіду та бути спрямованою на вирішення наступних проблем 

у галузі юриспруденції: 

► Проблеми обмеження влади правом у сучасній державі. 

► Права, свободи та законні інтереси осіб в Україні та інших державах 

світу: питання механізму реалізації. 

► Національна безпека як фундаментальна складова життєво важливих 

інтересів людини, суспільства та держави. 

► Розвиток інформаційного суспільства в Україні та світі: правовий 

аспект. 

► Забезпечення децентралізації на місцевому, регіональному та 

загальнодержавному рівнях: український, європейський та світовий досвід. 

► Проблеми реформування системи правосуддя в Україні. 

► Правові проблеми формування та реалізації внутрішньої і 

зовнішньої політики сучасної держави. 

► Проблеми правотворення в Україні в умовах сучасних інтеграційних 

процесів. 

► Правова держава як модель організації влади постіндустріального 

суспільства. 

► Мораль і влада: питання взаємозв’язку та взаємовпливу. 

 

4. Вимоги та критерії оцінювання  

 

4.1. Робоча мова: українська 

4.2. Вимоги до оформлення наукової роботи: титульна сторінка, 

зміст, список скорочень (за необхідності), основний текст (до 20 сторінок), 



список використаних джерел, додатки; шрифт Times New Roman, кегель 14, 

стиль – звичайний (normal), інтервал 1,5; поля: 20 мм з усіх боків; абзац – 

12,5 мм, вирівнювання по ширині. Посилання у тексті позначаються у 

квадратних дужках, наприклад: [4, с. 3], [8, с. 25; 9, с. 14]. 

4.3. Захист наукової роботи має тривати не більше 7 хвилин, 

обов’язково слід представити презентацію у Power Point (не більше 15 

слайдів). 

Захист наукової роботи проходить, зазвичай, за такою процедурою: 

– виступ конкурсанта, під час якого він викладає мотиви вибору теми, 

мету роботи, її основний зміст, загальні висновки; 

– запитання конкурсанту з боку членів журі, інших присутніх на 

захисті осіб та відповіді на запитання.  

– виступ інших осіб, що побажали висловитися по суті питання; 

– заключне слово конкурсанта. 

4.4. Критерії оцінювання: при оцінюванні робіт враховується 

1) актуальність теми дослідження 

2) відповідність змісту темі дослідження 

3) ґрунтовний, критичний аналіз наукової літератури з відповідної 

проблеми 

4) теоретичний матеріал органічно поєднаний з практичним 

5) судження автора є самостійними та відзначаються оригінальністю, 

робота грамотно написана, правильно редакційно-технічно оформлена 

6) при публічному захисті автор демонструє вільне володіння 

матеріалом, повно й усвідомлено відповідає на запитання, показує вміння 

відстоювати свою точку зору. 

7) участь конкурсантів в обговоренні інших тем наукових робіт, 

представлених на конкурсі; запитання до інших конкурсантів також будуть 

оцінені. 

 

5. Нагородження учасників конкурсу  

 

5.1. За результатами Конкурсу найкращі наукові роботи за рішенням 

журі будуть нагороджені Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, спеціальними 

відзнаками організаторів в окремих номінаціях. 

5.2. Вчителі, які підготували учасників Конкурсу будуть відзначені 

подяками ректора ЗНТУ та декана юридичного факультету. 

5.3. Кращі наукові роботи будуть опубліковані у матеріалах щорічної 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів». 

 

Контактна особа – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права Денисенко Вікторія Володимирівна 

(тел. 050 2154040, 067 5990840). 


