ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
09.01.2018

№ 08

Про проведення огляду-конкурсу
на кращу організацію правової освіти
та виховання в навчальних закладах м. Києва
у 2017/2018 навчальному році
На виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року
№ 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», Міської
комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016 – 2018 роки»
від 03 березня 2016 року № 125/125 та з метою активізації діяльності
навчальних закладів щодо правоосвітньої та правовиховної роботи
з учнівською молоддю
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення огляду-конкурсу на кращу організацію
правової освіти та виховання у навчальних закладах м. Києва,
що додається.
2. Провести в 2017/2018 навчальному році огляд-конкурс на кращу організацію
правової освіти та виховання в навчальних закладах м. Києва у два етапи:
I-й етап (районний) – з 01 лютого по 16 березня 2018 року;
II-й етап (міський) – з 02 по 27 квітня 2018 року.
3. Затвердити склад міської комісії огляду-конкурсу на кращу організацію
правової освіти та виховання в навчальних закладах м. Києва у 2017/2018
навчальному році, що додається.
4. Управлінню професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту (Бондаренко О. М.), начальникам управлінь освіти районних
в місті Києві державних адміністрацій:

4.1. Здійснити організаційні заходи для проведення І (районного) етапу
огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання
в навчальних закладах м. Києва у 2017/2018 навчальному році.
4.2. Подати до Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка (пр-т П. Тичини, 22-а, каб. 45)
інформацію про переможця районного огляду-конкурсу разом
з матеріалами та друкованим описом організації правоосвітньої роботи
в ЗНЗ до 30 березня 2018 року.
5. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету
імені Бориса Грінченка (Войцехівський М. Ф.):
5.1. Забезпечити організаційно-методичний супровід ІІ (міського) етапу
огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання
в навчальних закладах м. Києва у 2017/2018 навчальному році.
5.2. Підбити підсумки та визначити переможців ІІ (міського) етапу оглядуконкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних
закладах м. Києва у 2017/2018 навчальному році.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Шкурову Т. І.

Директор Департаменту

О. Фіданян

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від «09» січня 2018 р. № 08

Склад
міської комісії огляду-конкурсу
на кращу організацію правової освіти та виховання
в навчальних закладах м. Києва
в 2017/18 навчальному році
1. Левітас Ф. Л. – завідувач кафедри історичної та громадянської освіти
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету
імені Бориса Грінченка, професор, доктор історичних наук, голова комісії
2. Ковальський В. С., професор кафедри кримінального та адміністративного
права Академії адвокатури України, доктор юридичних наук, професор (за
згодою)
3. Бабінець С. І., начальник відділу науки, міжнародних та регіональних
зв’язків Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кандидат
педагогічних наук
4. Бессараб Н. С., учитель правознавства спеціалізованої школи № 80
Шевченківського району
5. Бондаренко Т. М., учитель правознавства гімназії № 191 ім. П. Тичини
Дніпровського району
6. Зелінська О. А., учитель правознавства спеціалізованої школи № 112
ім. Т. Г. Шевченка з поглибленим вивченням іноземних мов Голосіївського
району
7. Бондарь Л. М., учитель правознавства ліцею № 100 «Поділ» Подільського
району
8. Назаров В. В., учитель правознавства Українського гуманітарного ліцею
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Печерського
району
9. Скрилова Л. А., викладач правознавства Юридичного ліцею імені Ярослава
Кондратьєва НАВС Солом’янського району
10.Сердюк Н. М., учитель правознавства ліцею № 38 ім. В. М. Молчанова
Шевченківського району
11.Ситник Е. В., учитель правознавства спеціалізованої школи № 250
з поглибленим вивченням математики Деснянського району
12.Убийконь В. В., учитель правознавства Київського вищого професійного
училища будівництва і архітектури
Заступник директора
Департаменту

Т. Шкурова

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від «09» січня 2018 р. № 08

Умови
проведення огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та
виховання у навчальних закладах м. Києва
Загальні положення
Огляд-конкурс спрямований на підготовку молодого покоління
до життя у демократичному правовому суспільстві.
Огляд-конкурс проводиться щорічно протягом навчального року
і завершується підбиттям підсумків та визначенням переможців.
Мета і завдання огляду-конкурсу
Головною метою огляду-конкурсу є впровадження передових системних
технологій, моделей, оптимальних форм і методів організації правової освіти
та виховання підростаючого покоління.
Завданнями огляду-конкурсу є:
• пошук дієвих стратегій організації правової освіти і правового виховання
дітей, учнівської молоді в навчальних закладах;
• пропагування кращих взірців співпраці навчальних закладів з органами
внутрішніх справ, юстиції, службами у справах неповнолітніх, іншими
зацікавленими відомствами з метою виховання у дітей і молоді
громадянськості;
• ознайомлення з досвідом роботи навчальних закладів щодо дотримання
учнівською молоддю законів, нормативно-правових актів, у яких
висвітлені їх права і обов’язки;
• організацію правопросвітницької роботи з дітьми та молоддю різних
вікових категорій.
В огляді-конкурсі беруть участь педагогічні працівники, педагогічні
колективи навчальних закладів м. Києва.
Організація проведення огляду-конкурсу
Для проведення огляду-конкурсу наказом управління освіти виконавчих
органів районних в м. Києві державних адміністрацій створюються конкурсні
районі комісії. До складу конкурсних комісій можуть входити провідні
науковці, досвідчені педагоги-практики, працівники органів внутрішніх справ,
юстиції, інших відомств, працівники установ освіти та вищих навчальних
закладів.

Огляд-конкурс проводиться у 3 етапи:
до 01 лютого у кожному навчальному закладі складається опис систем,
технологій, моделі оптимальних форм і методів правової освіти та виховання
та здається районній конкурсній комісії;
до 01 квітня районна конкурсна комісія за представленими матеріалами
підбиває підсумки, визначає переможця районного огляду-конкурсу та разом
з друкованим описом організації правоосвітницької роботи надсилає
інформацію до міської конкурсної комісії (Інститут післядипломної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка);
До 01 травня міська конкурсна комісія підбиває підсумки, визначає
переможців. За матеріалами комісії Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) видає наказ про підсумки міського огляду-конкурсу.
Вимоги до матеріалів огляду-конкурсу
Учасники конкурсу можуть пропонувати різні види і форми організації
правової освіти й виховання учнівської молоді.
Пропонований досвід та матеріали огляду-конкурсу повинні враховувати:
• наявність системи у правовій освіті та виховання;
• форми і методи проведення профілактичної роботи з молоддю;
• стан правопросвітницької роботи (лекції, диспути, конференції,
зустрічі з судовими та правоохоронними органами);
• ефективність правової освіти та виховання, зв’язку навчального
закладу з правоохоронними органами, органами юстиції, службами
у справах неповнолітніх, громадських організацій;
• організація позакласної виховної роботи з урахуванням право
виховного компонента;
• наявність кабінетів, куточків, стендів з правознавства;
• організація перегляду школярами та студентами кінофільмів, слайдів,
відеороликів на правову тематику;
• результати участі учнів у щорічних районних, міських олімпіадах
з правознавства;
• організація учнівського самоврядування;
• форми та результативність правопросвітницької роботи з батьками.
Нагородження переможців огляду-конкурсу
Переможці районного, міського огляду-конкурсу нагороджуються
Грамотами управлінь освіти районних у м. Києві державних адміністрацій
та відповідно Грамотами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

Заступник директора
Департаменту

Т. Шкурова

