
 

 

 

 

Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Центр проблем імплементації європейського соціального права 

Благодійний фонд Юлії Гершун «Розвиток Обдарованих Дітей» 

 

Всеукраїнський конкурс малюнків та статей-есе дітей шкільного віку  

«МРІЇ ДІТЕЙ: Я ХОЧУ ЖИТИ В БЕЗПЕЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ»  
(3 червня 2020 року, м. Київ) 

 

Шановні колеги! 

 

Центр проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спільно із Благодійним фондом 

Юлії Гершун «Розвиток Обдарованих Дітей» оголошує Всеукраїнський конкурс малюнків та 

статей-есе дітей шкільного віку на тему: «Мрії дітей: я хочу жити в безпечній правовій 

державі», який відбудеться о 10.00 годині 3 червня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. 

Володимирська, 60.  

Захід присвячено Дню захисту дітей!  

Мета заходу: 

 виявити основні проблемні та перспективні бачення дітей щодо соціального життя 

в Україні, та, зокрема, щодо рівня захисту прав і свобод дитини в Україні;  

 популяризація та наближення дітей до академічної спільноти, їх знайомство із 

провідними вченими та відомими людьми, які формують українську правову й 

освітянську культуру;  

 заохочення дітей до навчання та наукового пошуку.  

До участі в конкурсі запрошуються учні 1-9 класів закладів середньої освіти України.  

Конкурс складається із двох частин:  

 конкурс на кращу статтю-есе;  

 конкурс на кращий малюнок. 

Тематичні напрямки конкурсу:  

 в малюнках: 

1.Як я бачу світ безпечного життя? – образи успішної України;  

2.Навчання – це сучасно, навчання – це успішно; 

3.Україна – правова держава.  

в есе:  

1. Насильство – нестерпний біль, який лікується правом; 

2. Безпека людини – успішна Україна; 

3. «Я бачу, я роблю, я навчаюсь» – шлях лідера через право.  

Для участі в конкурсі необхідно:  

 До 30 квітня 2020 року на поштову адресу надіслати або подати особисто:  

- малюнок або статтю-есе.  



 До 30 квітня 2020 року надіслати на електронну пошту 

konkurs.mriyi2020@gmail.com заповнену заявку на участь в конкурсі (див. зразок). 

 

Адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60 ауд. 238а (Центр проблем імплементації 

європейського соціального права юридичного факультету КНУ ім. Т.Шевченка) з поміткою 

Конкурс «Мрії дітей».  

 

Зверніть увагу! 
 Роботи виконуються кожною дитиною індивідуально (роботи, виконані групою дітей до 

участі в конкурсі не приймаються); 

 Стаття-есе повинна бути надрукована (обсяг не більше трьох сторінок А4, Times New 

Roman, 14 шрифт, 1,5 інтервал). Мова есе: українська;  

 Малюнок виконується у форматі не менше А4 (фарбами, фломастерами, олівцями); 

 Одна дитина може взяти участь і в конкурсі малюнку, і в конкурсі есе; 

 Оцінювати роботи буде незалежне журі у складі провідних фахівців в галузі права, 

представників громадських організацій. Склад журі та перелік учасників, роботи яких були 

отримані, буде опубліковано на сайті http://ceslii.knu.ua/ до 6 травня 2020 року; 

 Результати конкурсу будуть опубліковані на сайті http://ceslii.knu.ua/ до 16 травня 2020 

року; 

 Нагородження переможців конкурсу відбудеться 3 червня 2020 року в м. Києві за адресою: 

вул. Володимирська, 60 (Головний навчальний корпус Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка). Цій процедурі буде передувати офіційне запрошення; 

 Організатори конкурсу не відшкодовують витрати, пов’язані із проїздом, проживанням та 

харчуванням; 

 Переможці конкурсу есе на церемонії нагородження повинні будуть представити свою 

роботу в оригіналі; 

 Подарунки (цінні призи), сертифікати учасника та година зустрічі за спільним сніданком із 

відомими вченими університету, громадськими та політичними діячами, зірками світового рівня 

конкурсів краси та спорту.  

 

Оцінювати роботи учасників журі буде за наступними критеріями:  

- сумлінність при виконанні;  

- актуальність проблеми, яка піднімається в роботі;  

- креативність;  

- оригінальність;  

- вираження власної позиції дитини щодо шляхів подолання проблеми, яка піднімається.  

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ: 

 Терех Олена +38 073 252 1990 

 Мельник Марія + 38 050 57 37 400 

 

СПІВОРГАНІЗАТОР ЗАХОДУ:  

Благодійний фонд Юлії Гершун «Розвиток Обдарованих Дітей» – Юлії Гершун. 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАС! 

 

З повагою,  

оргкомітет конкурсу 
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ МАЛЮНКІВ ТА СТАТЕЙ-ЕСЕ 

«МРІЇ ДІТЕЙ: Я ХОЧУ ЖИТИ В БЕЗПЕЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ» 
3 червня 2020 року 

 

Прізвище, ім’я, по батькові дитини  

Тематичний напрямок конкурсу (малюнок/стаття-есе)  

Назва та адреса закладу, де навчається дитина  

Домашня адреса дитини  

Прізвище, ім’я, по батькові представника дитини 

(батьки, вчитель, інша контактна особа) 

 

Мобільний номер телефону, електронна адреса 

представника дитини 

 

Інші відомості (за необхідності)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


