
       
  

 
  УКРАЇНА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА   ОБЛАСТЬ 
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ  
 

 
 

 
 

 

  Адреса: 48100  Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. І.Франка, 3. тел. 2-16-93, факс 2-16-93, e-mail: osvita_trb@ukr.net 
 

Н А К А З 

 

          09.11.2016 року                                                        №  271   

    

 

Щодо проведення районного конкурсу  

на кращий план-конспект 

Всеукраїнського уроку 

«Права дитини» 
 

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

31.08.2016 № 627-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 

році Всеукраїнського тижня права», наказів Міністерства освіти і науки 

України від 30.09.2016 № 1171 «Про затвердження Плану заходів з 

проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права», управління освіти і 

науки облдержадміністрації від 05.10.2016 № 298 «Про затвердження плану 

заходів з проведення у 2016 році в області Всеукраїнського тижня права», від 

17.10.2016 № 306 «Про проведення обласного конкурсу на кращий план-

конспект Всеукраїнського уроку «Права дитини», відділу освіти 

райдержадміністрації від 10.10.2016 № 244 «Про затвердження плану заходів 

з проведення у 2016 році в районі Всеукраїнського тижня права» та з метою 

виховання у підростаючого покоління поваги до Закону і Права, 

відповідальності за свої вчинки, формування громадянської позиції та 

розуміння важливості дотримання конституційних та правових норм у 

повсякденному житті 

Н А К А З У Ю: 

 

1.Провести районний конкурс серед педагогів загальноосвітніх  

навчальних закладів на кращий план-конспект Всеукраїнського уроку «Права 

дитини» (далі – Конкурс). 

2. Конкурс провести у два етапи: 

- І етап – відбірковий з 14 листопада по 17 листопада; 

- ІІ етап – підсумковий  18 листопада 2016 року. 

3. Затвердити: 

3.1. Умови проведення Конкурсу (додаток 1). 

  3.2. Склад журі з організації та проведення Конкурсу (додаток 2). 

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

            4.1. Забезпечити участь педагогічних працівників у районному 

конкурсі на кращий план-конспект Всеукраїнського уроку «Права дитини». 

mailto:osvita_trb@ukr.net


             4.2.  До 14 листопада 2016 року подати  матеріали учасників 

Конкурсу за адресою: комунальна установа «Теребовлянський районний 

методичний кабінет», вул. І. Франка, 3, м. Теребовля, 48100. 

   5. Завідувачу комунальної установи «Теребовлянський районний 

методичний кабінет» (Сурмай Л.О.): 

   5.1. Здійснити координаційну роботу та забезпечити організаційно-

методичний супровід проведення Конкурсу. 

   5.2. Плани-конспекти уроків розмістити на сайті районного 

методичного кабінету.  

               6. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

відділу освіти Яцух Н.І.  

 

 

Начальник відділу освіти                                                      Й.П. КАЦАН  

 

Недокус Н.Т. 

 

                                                                                  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

                                                                                        Додаток 1 

                                                              до наказу відділу освіти 

                                                            райдержадміністрації 

                                                                 від  09.11.2016 р. № 271 

 
УМОВИ 

ПРОВЕДЕННЯ РАЙОННОГО КОНКУРСУ НА КРАЩИЙ  

ПЛАН-КОНСПЕКТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО УРОКУ «ПРАВА ДИТИНИ» 

 

Організатори: 

Відділ освіти райдержадміністрації, комунальна установа 

«Теребовлянський районний методичний кабінет». 

Мета Конкурсу: 

Активізувати правову просвіту та правове виховання дітей і підлітків 

шкільного віку, сприяти вихованню у підростаючого покоління громадян 

поваги до Закону і Права, відповідальності за свої вчинки, формування 

громадянської позиції та розуміння важливості дотримання конституційних 

та правових норм у повсякденному житті. 

Завдання Конкурсу: 

 пошук та використання ефективних форм і методів проведення 

уроку з правовиховної та просвітницької роботи; 

 формування правосвідомості учнів; 

 поширення кращого досвіду роботи з написання планів-

конспектів уроку з правовиховної тематики; 

 виявити творчий потенціал педагогів та заохотити їх до 

створення авторських розробок, сценаріїв,  мультимедійних проектів 

правової тематики; 

 сформувати банк даних таких розробок та надати доступ до них 

на сайті комунальної установи «Теребовлянський районний методичний 

кабінет» з подальшим використанням під час проведення Всеукраїнського 

тижня права. 

При підготовці плану-конспекту використати різні форми проведення 

уроку, врахувати вікові особливості (1-4-ті класи – урок-подорож, урок-казка, 

урок-гра тощо; 5-8-і класи – урок-конкурс, уроку-екскурсія тощо; 9-11класи – 

урок-диспут, урок-конференція, семінар тощо). 

Для оцінювання поданих на конкурс творчих розробок формується  

районне журі, до складу яких входять компетентні, авторитетні фахівці.  

Терміни проведення.  

Районний конкурс проводиться у два етапи: 

І етап, відбірковий, проходить з 14 листопада по 17 листопада.  

ІІ етап, підсумковий, проходить 18 листопада 2016 року. 

Умови Конкурсу. 

Роботи на конкурс приймаються в електронній версії на компакт-

диску (CD-R, DVD-R).  

До кожної конкурсної роботи додається паспорт за формою: 



1.Назва уроку. 

2. Класи проведення. 

3.Форма та формат проведення. 

4.Прізвище, ім’я автора. 

5.Місце роботи. 

6.Контактний телефон, адреса електронної пошти. 

Підведення підсумків та нагородження. 

Члени журі оцінюють конкурсні роботи за 5-бальною шкалою. 

Додаткові бали зараховуються за оригінальні додатки.  

За підсумками Конкурсу визначаються три кращі творчі роботи, які до 

21 листопада 2016 року подаються обласному журі (ТОКІППО, центр 

виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти). 

Переможці районного етапу конкурсу будуть нагороджуватись  

дипломами 18 листопада 2016 року.   

            Плани-конспекти уроків будуть розміщені на сайті комунальної 

установи «Теребовлянський районний методичний кабінет».  

Інформаційне забезпечення. 

            Здійснюється шляхом поширення наказу та інформаційних листів про 

проведення Конкурсу; через опублікування умов та інформаційних 

повідомлень на веб-сайті комунальної установи «Теребовлянський районний 

методичний кабінет». 

 

 

 

Недокус Н.Т. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

 

 


