
В Україні проведуть тиждень права 

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права. 

Відповідне розпорядження підписано прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. 

Відповідно до затвердженого плану, у навчальних закладах буде проведений Всеукраїнський 

урок “Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. 

Також у навчальних закладах буде організовано і проведено тематичні заходи інформаційного, 

освітнього та виховного характеру, книжкові виставки, презентації видань про права людини та 

іншої літератури правового змісту. 

Міністерство освіти у рамках проведення тижня права має провести науково-практичні 

конференції, семінари, зустрічі за круглим столом, дискусії, майстер-класи провідних юристів, 

присвячені проблематиці прав людини, захисту прав учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб. 

У свою чергу, на Мінмолодьспорт покладено завдання проведення  просвітницько-

інформаційних лекцій-бесід у рамках всеукраїнських національно-патріотичних заходів, 

спрямованих на формування ціннісних орієнтирів і громадської самосвідомості. 

Всеукраїнський тиждень права буде проведений з 5 до 9 грудня 2016 року. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

про проведення ДДУВС конкурсу малюнків серед учнів художніх та загальноосвітніх шкіл 

міста «Моя Україна – правова держава» 

http://osvita.ua/legislation/other/52212/


 

I. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення конкурс малюнків серед учнів художніх та 

загальноосвітніх шкіл міста «Моя Україна – правова держава» (далі – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться з метою національно-патріотичного та правового виховання, 

укріплення і розширення культурно-освітніх, соціальних та педагогічних зв’язків, а також 

усвідомлюючи необхідність розвитку правової освіченості, грамотності молоді.  

1.3. Завдання Конкурсу: 

-  формування у дітей уявлення про свої права та обов’язки;  

- формування відповідальності у дітей шкільного віку за будь-який проступок або злочин, 

передбачений Кримінальним кодексом України; 

- виховання високих моральних якостей, зокрема толерантності; 

- залучення дітей шкільного віку до ознайомлення із Кримінальним, Цивільним кодексами, 

Кодексом адміністративних правопорушень України та вивчення Правил дорожнього руху; 

- створення умов для правової самореалізації учнів; 

- підвищення правової свідомості учнів. 

1.4. Організатором Конкурсу є Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 

До участі в організації та проведенні Конкурсу організатор може залучати благодійні 

фонди, інші зацікавлені установи та організації  (за згодою). 

ІІ. Умови проведення Конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів художніх навчальних 

закладів. 

2.2. Конкурс проводиться за тематичними напрямками: «Мій перший Цивільний кодекс 

України»; «Мій перший Кримінальний кодекс України»; «Мій перший Кодекс України 

адміністративних правопорушень»; «Мої перші правила дорожнього руху».  

2.3. Тематичні завдання Конкурсу розробляються відповідними кафедрами університету.  

2.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що 

відповідають зазначеній тематиці. Роботи, надіслані на Конкурс, не повертаються авторам. 

Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує повну згоду з умовами Конкурсу, а також згоду 

на публікацію малюнка (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права 

надалі. Роботи використовуються ДДУВС для створення навчальних посібників у малюнках з 

коментарями для школярів 1-4 та 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.  

2.5. У подальшому посібники використовуються для організації акцій, фестивалів, нарад, 

презентацій, виставок, для трансляції на телебаченні, висвітлення на офіційному веб-сайті 

ДДУВС, для передачі в загальноосвітні навчальні заклади, дитячі будинки, реабілітаційні центри, 

соціальні заклади освіти під час проведення профорієнтаційних заходів тощо. 

2.6. Малюнки подаються на Конкурс у довільній графічній, живописній формах, виконані 

олівцями, фломастерами, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю. Розмір роботи не 

повинен бути більшим за формат А5. Роботи не оформляються рамкою, паспарту, наклейками 

тощо. 

2.7. На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити: 

- назву роботи; 

- прізвище, ім'я, по батькові та дату народження автора; 

- найменування навчального закладу, контактний телефон його керівника. 

2.8. Критерії оцінювання конкурсних робіт: 

- актуальність та повнота розкриття теми (від 1 до 10 балів); 

- авторська позиція (від 1 до 10 балів); 

- оригінальність оформлення (від 1 до 10 балів); 

- ступінь самостійності автора у виконанні роботи (від 1 до 10 балів); 

- якість роботи (від 1 до 10 балів); 

- естетичний вигляд роботи (від 1 до 10 балів). 

2.9. Від кожного навчального закладу приймається одна робота з кожного пункту тематичних 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16


завдань.   

ІІІ. Організація Конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться з 11 листопада по 01 грудня 2016 року міськими художніми та 

загальноосвітніми навчальними закладами за підтримки  Департаменту освіти та науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Управління культури, національностей і 

релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

3.2. Кінцевий термін прийняття конкурсних робіт – 01 грудня 2016 року. Конкурсні роботи для 

підбиття підсумків надсилаються учасниками через уповноважених осіб, до Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

3.3. Результати конкурсу висвітлюються до 14 грудня 2016 на офіційному веб-сайті ДДУВС, 

регіональних ЗМІ, повідомляються Департаменту освіти та науки обласної державної 

адміністрації, Управлінню культури, національностей і релігій обласної державної адміністрації, 

уповноваженим особам – представникам художніх і загальноосвітніх шкіл та учасникам 

конкурсу. 

3.4. Кращі роботи за рішенням конкурсної комісії, використовуватимуться для формування 

посібників у малюнках за напрямами правової тематики. 

IV. Конкурсна комісія 

4.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється конкурсна комісія, до якої входять 

представники ДДУВС. Склад Комісії затверджується наказом ДДУВС про організацію Конкурсу.  

4.2. Із числа членів конкурсної комісії обираються голова та заступник комісії. 

4.3. До повноважень голови комісії належить координація роботи з підготовки та проведення 

Конкурсу. Заступник комісії веде документацію. 

4.4. Конкурсна комісія: 

- забезпечує якісну підготовку та проведення Конкурсу; 

- визначає організаційні умови та порядок проведення Конкурсу; 

- організовує роботу з проведення Конкурсу; 

- вносить пропозиції щодо нагородження учасників Конкурсу; 

- сприяє висвітленню в засобах масової інформації проведення та результатів Конкурсу. 

V. Підсумки Конкурсу 

5.1. Підсумки Конкурсу підбиваються до 11 грудня 2016 року. Результати засідань конкурсної 

комісії оформлюються відповідним протоколом.  

5.2. Конкурсна комісія може установлювати спеціальні нагороди окремим учасникам, які 

проявили оригінальність та креативний підхід до виконання робіт. 

VI. Умови фінансування Конкурсу 

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 

 

 

Контактна особа: 

Людвік Катерина, начальник відділу зв'язків з громадськістю Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ  

096 73 79 149 


