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Про проведення II (обласного) етапу 
Всеукраїнського турніру юних 
правознавців у 2017 році

Відповідно до Положень про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково- 
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 22.09.11 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17.11.11 за № 1318/20056, про департамент освіти і науки 
Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 
28.04.2016 № 154-р, із метою пошуку, підготовки, розвитку творчого 
потенціалу обдарованої молоді

Н А К А З У Ю :

1. Провести обласний турнір юних правознавців 07 жовтня 2017 року на базі 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

2. Затвердити склад оргкомітету, журі, програму проведення турніру 
(додатки 1, 2, 3).

3. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (директор 
Шуляр В. І.):

1) забезпечити відповідний науково-методичний та організаційний 
супровід турніру згідно з Положенням про всеукраїнські учнівські 
олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси- 
захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової 
майстерності, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 17.11.2011 № 1099;

2) за результатами турніру визначити склад обласної команди юних 
правознавців для участі у фінальному етапі Всеукраїнського 
турніру.



4. Рекомендуємо начальникам відділів (управлінь) освіти районних 
державних адміністрацій (міських рад):

1) направити на турнір районні (міські) команди учнів 9,10,11-х класів у 
супроводі керівників команд;

2) відповідальність за збереження життя й здоров’я дітей під час 
поїздки до м. Миколаєва, перебування на турнірі та зворотного 
шляху покласти на керівників команд;

3) забезпечити участь у роботі журі представників відповідних закладів 
та установ (додаток 2);

4) надати дні відпочинку за роботу у вихідні дні педагогічним 
працівникам, які задіяні в проведенні турніру, у зручний для них час;

5) витрати на направлення членів команд (проїзд і харчування), їх 
керівників і членів журі віднести за рахунок установ, у яких вони 
працюють.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. директора деп Г. Л. Каськова



Додаток 1
до наказу департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 
облдержадміністрації 
від 03.

Склад оргкомітету 
II (обласного) етапу

Всеукраїнського турніру юних правознавців

1. Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 
директор Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, заслужений учитель України, голова оргкомітету.

2. Трубнікова Людмила Володимирівна, заступник директора з науково- 
педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, заступник голови оргкомітету.

3. Сторчак Ніна Анатоліївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри філософії 
освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

4. Іртищева Олена Анатоліївна, методист кафедри філософії освіти, теорії й 
методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти.

5. Погорєлова Любов Валентинівна, методист навчально-методичної 
лабораторії акмеологічного розвитку Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти.

Директор МОІППО В. І. Шуляр



Додаток 2
до наказу департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 
облдержадміністрації 
від____________ №___

Склад журі
II (обласного) етапу турніру юних правознавців

1. Сторчак Ніна Анатоліївна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри філософії 
освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голова журі.

2. Іртищева Олена Анатоліївна, методист кафедри філософії освіти, теорії й 
методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, заступник голови журі.

3. Мирнінко Ірина Григорівна, заступник директора з методичної роботи 
Миколаївського морського ліцею імені професора М. Александрова.

4. Січко Дмитро Сергійович, к.ю.н., доцент, декан юридичного факультету 
ЧНУ ім. П. Могили (за узгодженням).

5. Каплій Олена Володимирівна, к.ю.н., в.о. завідувача кафедри 
загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції 
Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська 
юридична академія» (за узгодженням).

6. Ломакіна Олена Анатоліївна, к.ю.н., доцент кафедри морського та 
господарського права Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова.

7. Ханін Артем Сергійович, начальник управління реєстрації нормативно- 
правових актів, правової роботи та правової освіти Головного 
територіального управління юстиції у Миколаївській області (за 
узгодженням).

8. Гладун Віталій Вікторович, старший викладач кафедри Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

9. Майборода Лариса Миколаївна, методист науково-методичного центру 
управління освіти Миколаївської міської ради.

10. Корсун Майя Анатоліївна, учитель Першої української гімназії 
ім. М. Аркаса Миколаївської міської ради, учитель-методист.

11. Форносова Белла Миколаївна, учитель Миколаївського ліцею «Педагог» 
Миколаївської міської ради, учитель-методист.

12. Дубінка Людмила Петрівна, учитель Миколаївської ЗОШ І—III ступенів 
№ 57 Миколаївської міської ради, учитель-методист.

13. Відайко Геннадій Вікторович, учитель Миколаївської гімназії № 2 
Миколаївської міської ради, заслужений учитель України.



14. Бессонов Олександр Сергійович, учитель Миколаївської ЗОШ І—III 
ступенів № 3 Миколаївської міської ради.

15. Порожня Людмила Миколаївна, учитель ЗОШ І—III ступенів № 20 
Миколаївської міської ради, учитель-методист.

16. Рясик Любов Олексіївна, учитель Баштанської ЗОШ І—III ст. № 2 
Баштанської районної ради, учитель-методист.

17. Запорожець Ольга Василівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи Кривобалківської ЗОШ І—III ступенів Миколаївської районної 
ради, учитель-методист.

18. Пишна Лариса Сергіївна, учитель історії та правознавства Доманівської 
ЗОШ І—III ступенів № 2 Доманівської районної ради, учитель-методист.

19. Качуровська Лариса Вікторівна, заступник директора з навчально- 
виховної роботи Первомайської гімназії Первомайської міської ради, 
учитель-методист.

20. Гінкул Ганна Сергіївна, учитель Мішково-Погорілівської 
загальноосвітньої школи-інтернату І—III ступенів Миколаївської обласної 
ради.

21. Кіфоренко-Міліцина Анжела Іванівна, заступник директора з навчально- 
виховної роботи ЗОШ І—III ступенів № 4 Южноукраїнської міської ради, 
старший учитель.

22. Більченко Олена Вікторівна, учитель Костянтинівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Братської районної ради, учитель-методист.

23. Гончар Галина Анатоліївна, учитель Новоодеської гімназії Новоодеської 
районної ради, старший учитель.

24. Силенко Олена Вікторівна директор Братської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Братської районної ради, учитель історії та правознавства

25. Стоянова Ірина Володимирівна, учитель Полігонівської І - І І І  ступенів 
Вітовської районної ради.

Директор МОІППО В. І. Шуляр



Додаток З
до наказу департаменту 
освіти і науки 
Миколаївської 
облдержадміністрації 
від__________ № _____

Програма
обласного турніру юних правознавців 

07 жовтня 2017 року

08.30-09.00 Реєстрація учасників (Миколаївський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти, 
вул. Адміральська, 4-а)

09.00-09.30 Відкриття турніру, жеребкування команд

09.40- 12.10 ~ Проведення півфінальних змагань

12.10-12.20 “  Перерва

12.20-13.20 Проведення фінальних змагань

13.20-13.30 ~~ Перерва

13.30-14.00 Підбиття підсумків турніру

із 14.00 Від’їзд учасників турніру

Директор МОІППО В. І. Шуляр


