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            Н А К А З 

від  14 листопада 2017 року  смт Підволочиськ     № 243-од 

 

Про підсумки  І етапу обласного  конкурсу  

 на кращу розробку виховного заходу 

«Що таке права людини? Чому вони важливі?» 

 
       На виконання розпорядження  голови облдержадміністрації від 13.09.2017 

року № 546-од «Про затвердження плану заходів з проведення у 2017 році в області 

Всеукраїнського тижня права», наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 18.09.2017 року № 273 «Про затвердження плану заходів з 

проведення у 2017 році в області Всеукраїнського тижня права», наказу управління 

освіти і науки облдержадміністрації від 17.10.2017 року № 297 «  Про проведення  в 

області  конкурсу  на кращу розробку виховного заходу «Що таке права людини? 

Чому вони важливі?», наказу відділу освіти під волочиської селищної ради від 18 

жовтня 2017 року № 207 «Про проведення І етапу обласного конкурсу на кращу 

розробку  виховного заходу «Що таке права людини? Чому вони важливі?» та з 

метою активізації правового виховання учнівської молоді, сприяння формуванню у 

підростаючого покоління громадян поваги та гідності до прав людини, норм та 

правил співжиття людей у суспільстві, відповідальності за свої вчинки, громадянської 

позиції, розуміння важливості розбудови правової держави і правового суспільства, а 

також з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, проведено І етап  

обласного даного конкурсу . На розгляд журі було подано   11 розробок виховних 

заходів з даної тематики педагогами закладів загальної середньої освіти  

Підволочиської селищної ради.   

За рішенням журі роботи вчителів: Кирилів С.З. (Хмелистківська ЗОШ І-ІІст.), 

Лисої Л.О. (Підволочиська гімназія ім. Івана Франка), Нагуляк І.І. (Підволочиська 

ЗОШ І-ІІІст.), Малашок  Л.Й. (Галущинська ЗОШ І-ІІст.), Гуцайлюк Н.Б. 

(Кам”янківська ЗОШ І-ІІІст.), Кульбаби Т.Я. (Качанівська ЗОШ І-ІІІст.), Яцків А.О. 

(Оріховецька ЗОШ І-ІІІст.) та Буняка І.М. (НВК «Клебанівський ЗНЗ І-ІІст. – ДНЗ), 

визнані такими, що відповідають усім вимогам Положення про конкурс. 

 Проте,  є роботи педагоги , яких при підготовці до конкурсу не дотримувались 

Положення.  

На розгляд журі І етапу обласного конкурсу не подані розробки виховних 

заходів педагогів НВК «Жеребківський ЗНЗ І-ІІст. – ДНЗ»), Супранівської ЗОШ І-

ІІст. Та Староміщинської філії Підволочиської ЗОШ І-ІІІст.     

 

 Опираючись на рішення  журі конкурсу 

НАКАЗУЮ: 

mailto:osvitapidvol_otg@ukr.net


1. Визнано переможцями І етапу обласного конкурсу на кращу розробку  

виховного заходу «Що таке права людини? Чому вони важливі?» і нагородити 

грамотами відділу освіти Підволочиської селищної  ради: 

- за зайняте І місце Лису Л.О., вчителя Підволочиської гімназії ім.. Івана Франка;  

- за зайняте І місце Малашок Л.Й., вчителя Галущинської ЗОШ І-ІІст.; 

- за зайняте ІІ місце Нагуляк І.І., вчителя  Підволочиської ЗОШ І-ІІІст.;  

- за зайняте ІІ місце Кирилів С.З., вчителя Хмелистківської ЗОШ І-ІІ ст; 

- за зайняте ІІІ місце Гуцайлюк Н.Б., вчителя Кам”янківської ЗОШ І-ІІІст.; 

- за зайняте ІІІ місце  Кульбабау Т.І., вчителя Качанівської ЗОШ І-ІІІст.; 

- за зайняте ІІІ місце Яцків А.О., вчителя Оріховецької ЗОШ І-ІІІст.; 

- за зайняте ІІІ місце Буняка І.М., вчителя НВК «Клебанівський ЗНЗ І-ІІст. – 

ДНЗ». 

2. За належну підготовку  переможців І етапу обласного конкурсу на кращу 

розробку  виховного заходу «Що таке права людини? Чому вони важливі? оголосити 

подяку  керівникам закладів загальної середньої освіти: Кучеравенко О.П. 

(Кам”янківська ЗОШ І-ІІІст.), Козловській Г.М. (Качанівська ЗОШ І-ІІІст.), Худо Н.І. 

(Підволочиська гімназія ім. Івана Франка), Добруновій М.А. (Підволочиська ЗОШ І-

ІІІст.), Серветнику О.М. (Галущинська ЗОШ І-ІІст.), Кирилів С. З. (Хмелистківська 

ЗОШ І-ІІст.), Кравчук Г.С. (Оріховецька ЗОШ І-ІІІст.), Буняку І.М. (НВК 

«Клебанівський ЗНЗ І-ІІст.- ДНЗ») 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

1)  Довести результати конкурсу до педагогічних колективів. 

2)  При підготовці до конкурсів чітко дотримуватися вимог, які зазначені у 

Положенні. 

4. Методичному кабінету відділу освіти Підволочиської селищної ради (Сакевич 

Г.Р.): 

1) Проаналізувати підготовку педагогів до конкурсу на засіданнях методичних 

об’єднань  вчителів правознавства, заступників директорів з виховної роботи, 

керівників шкільних методичних об”єднань класних керівників та висвітлити 

результати  на сайті відділу освіти Підволочиської селищної ради; 

2)  Представити роботи переможців І етапу конкурсу на розгляд журі  ІІ етапу 

обласного конкурсу на кращу розробку  виховного заходу «Що таке права людини? 

Чому вони важливі?» 

5.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста 

відділу освіти Підволочиської селищної ради  С.І. Кульбабу. 

 

              Г.Р. Сакевич 

              М.М. Гладич  

Юрисконсульт :                           І.О. Витвицька 


