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Інститут післядипломної педагогічної освіти інформує, що виш-переселенець - 
Донецький Юридичний інститут МВС України спільно з Департаментом 

патрульної поліції Національної поліції України проводить Всеукраїнський 
молодіжний поетичний конкурс «Рими на колесах».  

Метою конкурсу є привернення уваги суспільства до актуальності питань 
безпеки дорожнього руху, формування у громадян, насамперед дітей, навичок 

безпечної поведінки на вулично-дорожній мережі, виховання свідомого ставлення 
до неухильного виконання правил дорожнього руху, залучення школярів і студентів 

до суспільної діяльності із запобіганням аварійності на автомобільному транспорті, 
зміцнення позитивного іміджу Національної поліції України, популяризація 

поліцейської та юридичної освіти.  
До участі у конкурсі запрошуються учні закладів загальної  середньої освіти, 

позашкільної освіти, здобувачі вищої освіти, представники молодіжних 
громадських організацій з усіх регіонів України. 

Результати конкурсу будуть оголошені під час Молодіжної науково-практичної 

конференції «Безпека на дорозі», яку проводитиме Донецький юридичний інститут 
МВС України у травні 2019 року в м. Кривому Розі. 

Положення про конкурс та заявка на участь додаються. 
 

 
 

 
           В.о. директор  ІППОЧО                                                   Г.В. Руда 
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Положення  

про проведення Всеукраїнського молодіжного поетичного 

конкурсу «Рими на колесах» 

 
1. Загальні положення  

1.1. Це  положення визначає порядок проведення Всеукраїнського молодіжного поетичного 

конкурсу «Рими на колесах» (далі – Конкурс). 
1.2. Конкурс присвячений П’ятому глобальному тижню безпеки дорожнього руху, 

проголошеному Всесвітньою організацією охорони здоров’я з 06 по 12 травня 2019 року і 

проводиться з метою привернення уваги суспільства до актуальності питань безпеки дорожнього 
руху, формування у громадян, насамперед дітей, навичок безпечної поведінки на вулично -

дорожній мережі, виховання свідомого ставлення до неухильного виконання правил дорожнього 
руху, залучення школярів та студентів до суспільної діяльності із запобігання аварійності на 
автомобільному транспорті, зміцнення позитивного іміджу Національної поліції України, 

популяризація поліцейської та юридичної освіти.  
1.3. Завдання  конкурсу: 

- залучення молоді до вивчення Правил дорожнього руху, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.10.2001№ 1306, і пропагування їх серед населення; 

- закріплення знань з безпечної поведінки на дорозі; 

- створення умов для творчої самореалізації молодих поетів; 
- популяризація вищої освіти; 

- сприяння професійному визначенню учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  
1.4. Організаторами Конкурсу є: 
- Донецький юридичний інститут МВС України; 

- Департамент патрульної поліції Національної поліції України. 
До участі в організації та проведенні Конкурсу організатори Конкурсу можуть залучати 

інші органи державної влади, благодійні фонди, об’єднання громадян та інші зацікавлені 
підприємства, установи й організації (за згодою). 

2.  Умови проведення Конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів старших класів  
закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, здобувачів вищої освіти, 

представників молодіжних громадських організацій тощо, з усіх регіонів України. Вік учасників – 
до 35 років. 

2.2. конкурс проводиться за напрямом літературної творчості – вірш. Мова твору – 

УКРАЇНСЬКА.  
2.3. На конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що 

відповідають тематиці Конкурсу. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються. Наданням 
твору на Конкурс автор підтверджує повну згоду з умовами Конкурсу, а також згоду на 
публікацію вірша (конкурсної роботи) у збірнику конкурсних робіт, на офіційному  веб-порталі 

Донецького юридичного інститут МВС України (http://www.dli.donetsk.ua), на офіційних 
сторінках інституту в соціальних мережах та в інших ресурсах в якості соціальної реклами. 

Роботи використовуються Донецьким юридичним інститутом МВС України для висвітлення на 
офіційному веб-порталі та інформаційному стенді інституту. 

2.4. Для участі у конкурсі до 15 квітня 2019 року учасник подає на електронну адресу         

ndl-dli@ukr.net заявку за встановленою формою (додаток1) та рукопис вірша. 
Учасник Конкурсу може виступати під псевдонімом, однак в заявці на участь він повинен 

вказати своє реальне ім’я та псевдонім, під яким він бажає бути опублікованими, в разі публікації 
його творів у підсумковому збірнику. У якості псевдоніму не можна використовувати  імена 
реальних осіб, а також незрозумілі сполучення знаків. 

http://www.dli.donetsk.ua/
mailto:ndl-dli@ukr.net


2.5. До участі приймаються твори тільки власного авторства. Учасник, в роботі якого 
простежується несамостійність створення поетичного твору, відсторонюється від подальшої 

участі у Конкурсі. 
2.6. Від кожного учасника подається подається по одній роботі.  Допускається  подання 

раніше опублікованих творів.  
2.7. Вірш має бути написано українською мовою. Обсяг:від 4 до 24 заримованих віршованих 

рядків. 

2.8. Вірші надаються в електронному вигляді. Текст має бути набрано за допомогою 
текстового редактора Microsoft Word для Windows (версія не нижче за 6.0), розмір аркушу А4 

(210х297 мм), всі береги – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, інтервал між рядками 
– 1.5, вирівнювання – по середині).  

Рукопис повинен мати таку структуру: 

- Назва вірша; 
- Текст вірша; 

- Прізвище та ім’я автора або псевдонім. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському молодіжному поетичному конкурсі 

«Рими на колесах» 

 

Прізвище, ім’я та по батькові ( без скорочень!)  

Дата народження  

Місце навчання (роботи), клас, група  

Адреса для листування  

Контактний телефон (обов’язково!)  

E-mail: (обов’язково!)  

Назва вірша  

Псевдонім для публікації (за наявності)  

Подання цієї заяви я даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до цілей 
проведення Конкурсу, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».  

Я ознайомлений з Положенням про проведення Всеукраїнського молодіжного поетичного 

конкурсу «Рими на колесах», погоджуюсь з його умовами та не заперечую щодо публікації 
поданого мною твору в збірнику конкурсних робіт, на офіційному веб-порталі Донецького 

юридичного інституту МВС України, на офіційних сторінка інституту в соціальних мережах та в 
інших ресурсах в якості соціальної реклами. 
 

 


