
 

ПРОКУРАТУРА  
МАЙБУТНЬОГО 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  
ТВОРЧИХ І НАУКОВИХ РОБІТ 



 

Прокуратура завжди була повністю 
ізольованим від суспільства відомством. 
Але вона може мінятись і вже змінюється. 
Наша надія на справжнє демократичне 
майбутнє – саме молодь. 
 

Ініціатива звернутись до студентів з тим, 
щоб дізнатись, що вони думають і, 
головне, що вони пропонують з приводу 
покращення роботи прокуратури, – 
була дуже цікавою.  
Ваші твори просякнуті вірою, надією, 
особистим баченням теми. 

Юрій Луценко 
 
Ви – покоління з новими цінностями, і це 
знайшло відображення у ваших роботах. 
Я щиро рада, що ми підписали спільний 
наказ і ця ініціатива була втілена у життя. 

Лілія Гриневич 
 
 

У жовтні 2017 року Генеральний 
прокурор України Юрій Луценко 
та Міністр освіти і науки України 
Лілія Гриневич підписали спільний наказ  

«Про співпрацю та комунікацію між 
відомствами», який передбачає 
оголошення серед студентів щорічних 
конкурсів творчих та наукових робіт 
на теми прокурорсько-слідчої 
діяльності, з метою подальшого 
запровадження дієвого механізму 
спільної просвітницької діяльності, 
розвитку правосвідомості молоді, 
установлення верховенства права 
й законності в державі. 
 

18 грудня 2017 року Юрій Луценко 
та Лілія Гриневич нагородили 
переможців першого конкурсу, 
за умовами якого,  
обравши одну з тем –  

«7 КРОКІВ ДО ПОКРАЩЕННЯ 
   РОБОТИ ПРОКУРОРА»  

«7 КРОКІВ ПРОКУРОРА 
   НАЗУСТРІЧ СУСПІЛЬСТВУ»,  
студенти виклали своє бачення. 

За повідомленням секретаря комісії 
Генеральної прокуратури України 
з оцінки робіт студентів Ірини Діденко, 
у першому конкурсі взяли участь понад 
2000 студентів профільних вищих 
навчальних закладів країни, які склали 
роботи у вигляді доповідей, творів, 
презентацій, відео, віршів тощо.   
У півфінал було відібрано 331 роботу.  
Комісія у складі працівників Генеральної 
прокуратури України, Міністерства 
освіти і науки України і викладачів 
провідних вишів обрала 23 найкращі. 
 
 
 

10 вересня 2018 року серед студентів, 
які навчаються у вищих навчальних 
закладах за спеціальністю 081 «Право» 
розпочато Другий щорічний конкурс 
творчих та / або наукових робіт 
з прокурорсько-слідчої діяльності:  
 

«10 КРОКІВ ПРОКУРОРА 
      ДО ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ». 

 



 

ГЕНЕРАЛЬНА 
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО 
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 
м. Київ 

 

13 жовтня  2017 року №  289  /  1375 
 

ПРО СПІВПРАЦЮ ТА КОМУНІКАЦІЮ МІЖ ВІДОМСТВАМИ 
 

На підставі пункту 9 частини 1 статті 3 Закону України «Про прокуратуру» та пункту 7 
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою обміну інформацією, здійснення 
просвітницької та правоосвітньої діяльності, спрямованої на набуття громадянами 
необхідних знань у сфері запобігання злочинності та корупції, проведення освітніх заходів 
серед школярів та студентів у сфері захисту прав людини, розвитку співпраці між 
Генеральною прокуратурою України та Міністерством освіти і науки України з питань 
організації та проведення спільних освітніх проектів і заходів 
 

НАКАЗУЄМО: 
 

1. Керівникам регіональних та місцевих прокуратур розробити щоквартальні плани 
проведення прокурорами навчань (майстер-класів, лекцій, семінарів) серед школярів 
та студентів із питань запобігання та протидії злочинності та корупції, які узгодити 
з керівниками задіяних закладів освіти та керівниками департаментів (управлінь, 
відділів) освіти і науки відповідних обласних (районних) державних адміністрацій. 

2. Запровадити проведення конкурсу творчих та / або наукових робіт за темами 
прокурорсько-слідчої діяльності серед студентів, які навчаються за спеціальністю 
081 «Право» у вищих навчальних закладах на всіх рівнях вищої освіти, щорічно 
до 01 грудня. 

2.1. Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Шаров О. І.) 
розробити критерії оцінювання творчих та/або наукових робіт. 

2.2. Заступнику Генерального прокурора Стрижевській А. А. забезпечити створення 
комісії з оцінки творчих та / або наукових робіт студентів, до складу якої включити 
(за згодою) представників Міністерства освіти і науки України та вищих навчальних 
закладів. 

2.3. Керівникам регіональних прокуратур створити комісії з оцінки робіт студентів, 
до складу яких включити (за згодою) представників департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних державних адміністрацій та вищих навчальних закладів. 

2.4. Керівникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців 
за спеціальністю 081 «Право», щорічно проводити інформаційну кампанію серед 
студентів щодо конкурсу творчих та / або наукових робіт за темами прокурорсько-
слідчої діяльності. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального прокурора 
Стрижевську А. А. та заступника Міністра освіти і науки України Рашкевича Ю. М. 

 

 

 
 

_____________ 

Генеральний прокурор України 
Ю. В. Луценко 

 
 

_____________ 

Міністр освіти і науки України 
Л. М. Гриневич 
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ДОПОВІДЬ  
до 2 сторінок; формат: текстовий,  
MS Word, аркуш А4, шрифтом 14 пт,  
з міжрядковим інтервалом 1,5 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  
до 12 слайдів; формат: слайди,  
MS Power Point, сторони 3:4 або 16:9 

 

ПУБЛІКАЦІЯ 
вірш, брошура, буклет, візуалізація,  
інфографіка, відеоролик тощо; формат:  
із текстовим додатком, відео – до 15 хвилин 

 
 

СЦЕНАРІЙ  
у формі інтерактивної презентації, наприклад, 
судове засідання за участю прокурора, взаємодія 
зі ЗМІ, інтерв’ю, опитування громадян, гра тощо; 
формат: із текстовим супроводженням,  
відео – до 15 хвилин 
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КРОКІВ ПРОКУРОРА ДО  
ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ 

РОБОТА  

КРИТЕРІЇ  

Актуальність  
і новизна  
пропозицій 

Можливість  
використання  
у практиці  
прокурора 

Креативність  
і доступність 
інформації   

30 
БАЛІВ 

30 
БАЛІВ 

40 
БАЛІВ 

100 
 Б А Л І В  
  МАКСИМУМ 

НОВІ ПІДХОДИ РОБОТИ ПРОКУРАТУРИ  

ПРАКТИЧНІСТЬ  

АКТУАЛЬНІСТЬ  НОВИЗНА  ТВОРЧІСТЬ  

НАОЧНІСТЬ  



 
 
 

 

 

 

 
Роботи подаються в електронному вигляді 

до регіональних прокуратур за місцем навчання 

студентів ВНЗ за спеціальністю 081 «Право»  

до 17 жовтня 2018 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНА  
ПРОКУРАТУРА  

УКРАЇНИ 

ГРАФІК  

З 10 ВЕРЕСНЯ 

ДО 17 ЖОВТНЯ 

ДО 1 ГРУДНЯ 

ПОЧАТОК 
КОНКУРСУ  

ТА СКЛАДАННЯ 
РОБІТ СТУДЕНТІВ 
ПРАВОВИХ ВИШІВ 

НАДІСЛАННЯ 

ТВОРЧИХ ТА 
НАУКОВИХ РОБІТ 

КОНКУРСНИМ 
КОМІСІЯМ 

РЕГІОНАЛЬНИХ 
ПРОКУРАТУР 

НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ 
У МІСТІ КИЄВІ 
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II ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  
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КРОКІВ ПРОКУРОРА ДО  
ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ 

17 
жовтня 



 

 

 

Від кожної області надійдуть обрані конкурсом 

3 роботи, найкращі будуть опубліковані у журналі 

«Вісник прокуратури» та з їх авторами зустрінеться 

керівництво Генеральної прокуратури України 
 

 

 

 
 

Прокуратура електронна пошта @ 

Вінницької області sekretariat@vin.gp.gov.ua 

Волинської області sasyuk@pvo.gov.ua 

Дніпропетровської області 21-2@prk.dp.ua 

Донецької області otdel032@don.gp.gov.ua 

Житомирської області zhitomirkor@zhit.gp.gov.ua 

Закарпатської області corrup@zak.gp.gov.ua 

Запорізької області 32kor@zap.gp.gov.ua 

Івано-Франківської області 05predstavn@ifprok.gov.ua 

Київської області 32@kobl.gp.gov.ua 

міста Києва 32-17@kyiv.gp.gov.ua 

Кіровоградської області oblprokuratura@kir.gp.gov.ua 

Луганської області viddil32@lug.gp.gov.ua 

Львівської області nag_kor@oblprok.lviv.ua 

Миколаївської області korvid@myk.gp.gov.ua 

Одеської області ob.32@od.gp.gov.ua 

Полтавської області korup@pol.gp.gov.ua 

Рівненської області korup@pro.gov.ua 

Сумської області viddil_k@prokuratura.sumy.ua 

Тернопільської області natalija.shturma@oblproc.gov.te.ua 

Харківської області viddil-05-4@prok.kh.ua 

Херсонської області tvirst@pho.gov.ua 

Хмельницької області sekretariat@khmel.gp.gov.ua 

Черкаської області zvern@cpr.ck.ua 

Чернігівської області sekretariat@chrg.gp.gov.ua 

Чернівецької області sekretariat@chrn.gp.gov.ua 
 

КОНТАКТИ  
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НАГОРОДЖЕННЯ 
фіналістів І конкурсу  

Генеральним прокурором  

України Юрієм Луценком  

і Міністром освіти і науки 

України Лілією Гриневич 
 
 

77  КРОКІВ ДО ПОКРАЩЕННЯ 
РОБОТИ ПРОКУРОРА 

77  КРОКІВ ПРОКУРОРА 
НАЗУСТРІЧ СУСПІЛЬСТВУ 

 

 

 

I КОНКУРС  

2000 
творчих робіт 

надіслали 
студенти 

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ 
«Вісник прокуратури»  
з роботами фіналістів 

X-XII.2017 

331 
роботу обрано 
регіональними 

комісіями 

23 
фіналісти 
конкурсу 

ДИПЛОМИ  
лауреатам фіналу 
та регіональних 

конкурсів 

ГЕНЕРАЛЬНА  
ПРОКУРАТУРА  

УКРАЇНИ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Богдан ГАВРИШ 

Костянтин КАЛЮЖНИЙ 

Вікторія ГОРБАТКО 

Ольга КОВАЛЕНКО 

Ірина ДЕМЧИШИН 

Євгенія КУЛЯ 

Андрій АРТЕМЕНКО 

Дарія БАБИЧ 

Олександр ЧЕРНІКОВ 

Ксенія ГАПОН 

Анастасія ЖОРНЯК 

Кирило ЛУГОВИЙ 

Інна РИМЧУК 

Емілія КОСТИК 

Ліка ЦИКОЛІЯ 

Поліна СУШКО  

Катерина ГОЛОВАХА 

Альона ГАРАГАТА 

Володимир МАРЧЕНКО 

Олена ЗАДОРОЖНЯ 

Дарина МІНЕНКО 

Ганна СИМОНОВА 

Вікторія ГОЛОВКО 

Оксана МЕЛЬНИК 

Марія МИХАЙЛЮК 

Катерина МИРОНЕНКО 

Діана ПОЛЮХОВИЧ 

Дмитро КУБИШ 

Тит АНДРЕЄВ 

 

XII.2017 

I КОНКУРС  

ФІНАЛІСТИ  



 
Д і т и  –  наше майбутнє 

 

 
 
 
Усі дорослі спочатку були дітьми, 
лише мало хто з них про це пам'ятає. 
 

Дорослі полюбляють цифри. 
Коли розповідаєш їм, що у тебе з’явився 
новий друг, вони ніколи не запитають 
про найголовніше. Ніколи не скажуть: 

 «А який у нього голос? Які ігри він любить 
грати? Чи ловить він метеликів?» 
Вони запитують:  

«Скільки йому років? Скільки у нього 
братів? Скільки він важить? 
Скільки заробляє його батько?» 
І після цього думають, що пізнали людину. 
 

Якщо скажеш дорослим: 
«Я бачив гарний будинок з червоної цегли, 

на вікнах герань, а на даху голубів», – 
вони ніяк не можуть уявити собі 
цей будинок. Їм треба сказати:  

«Я бачив будинок за сто тисяч франків».  
І тоді вони вигукують:  

«Яка краса!». 
 

Є таке тверде правило. Встав вранці, 
вмився, привів себе в порядок – і відразу  
приведи в порядок свою планету. 
 

Досить тільки пересунути стілець 
на кілька кроків. І ти знову і знову 
дивишся на небо, де заходить сонце. 
Варто тільки захотіти. 
 

 
«Маленький принц»  

Антуан де Сент-Екзюпері 
1943 рік 

6 7 

5 

3 4 

2 

9 X 
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ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ  
Департамент підтримання обвинувачення та 

представництва інтересів держави в судах 
Відділ організації діяльності у сфері 

запобігання та протидії корупції 

КИЇВ Ξ IX.2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


