
 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ ДИРЕКТОРА 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від 12.02.2015 року    № 54 

м. Кіровоград 
 

Про організацію та проведення 

І-ІІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

правознавства у  

2014/2015 навчальному році  

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  

від 09.02.2015 р. № 111 «Про проведення  Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства у 2014/2015 навчальному році» та з метою  пошуку, підтримки та 

розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, директорам професійно-технічних навчальних закладів:  

1) провести І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

серед учнів 11 класів до 25 лютого 2015 року; ІІ етап – 01 березня 2015 року;  

2) створити та затвердити персональний склад оргкомітету та фахових 

журі, у тому числі їх голів та їхніх заступників, секретарів, експерта - 

консультанта олімпіади з правознавства;  

3) звіти про проведення II етапу олімпіади та заявки на участь у III етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства надіслати до 09 березня  

2015 року комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; 

4) провести відбірково-тренувальні збори переможців ІІ етапу – 

кандидатів до складу команд III етапу Всеукраїнської олімпіади з 

правознавства;  

5) забезпечити участь переможців районної (міської) олімпіади у  

ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. 

2. Затвердити кількісний склад учасників (додаток 1) та термін 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства серед 

учнів 11 - х класів  – 14 березня 2015 року. 
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3. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.) спільно з департаментом освіти і науки Кіровоградської 

облдержадміністрації провести III етап Всеукраїнських учнівської олімпіади з 

правознавства 14 березня 2015 року на базі Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка.  

4. Затвердити склад оргкомітету і журі, у тому числі їх голів, їхніх 

заступників, секретарів, експерта-консультанта III етапу Всеукраїнської 

олімпіади з правознавства (додаток 2), та предметно-методичної комісії зі 

складання олімпіадних завдань з правознавства (додаток 3). 

5. Ректору Кіровоградського державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка Семенюку О.А. забезпечити проведення  

III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. 

6. Затвердити кошториси витрат на проведення обласного етапу 

олімпіади з правознавства; навчально-тренувальних зборів кандидатів до 

складу команд на IV етап, оплату харчування та проїзду учнів-учасників і 

керівника команди ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства (додатки 5 - 7). 

7. Фінансово-економічному відділу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації (Гриценко С.А.) забезпечити своєчасне фінансування в 

повному обсязі відповідно до кошторисних призначень. 

8. Централізованій бухгалтерії департаменту освіти і науки  

(Ляшенко Т.М.) здійснити оплату праці педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам, які залучені до підготовки та проведення ІІІ, ІV етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у повному обсязі 

відповідно до кошторисних призначень (додатки 5 - 7). 

9. Призначити відповідального за отримання коштів для відправлення 

команди учасників IV етапу Всеукраїнських учнівської олімпіади з 

правознавства керівника команди (супроводжуючої особи) та здійснити через 

нього фінансування відрядження проїзду дітей з м. Кіровограда до місця 

проведення IV етапу Всеукраїнських учнівської олімпіади з правознавства. 

10. Керівнику команди (супроводжуючій особі), відповідальній за 

отримання коштів, після визначення переможців ІІІ етапу та формування 

команд учасників IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади надати до 

департаменту освіти і науки  обласної державної адміністрації документи щодо 

безготівкового переказу коштів на карткові рахунки фізичних осіб. 

11. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 

1) підготувати завдання для проведення ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з правознавства до 10 березня 2015 року; 

2) звіт про проведення III етапу та заявку на участь команди у IV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства надіслати Інституту  
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інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України  

до 10 квітня 2014 року; 

3) з метою підготовки учасників до IV етапу Всеукраїнської олімпіади з 

правознавства за підтримки кращих учителів організувати проведення 

відбірково-тренувальних зборів з учнями-переможцями ІІІ етапу олімпіади з 

правознавства і забезпечити їх участь у IV етапі Всеукраїнської олімпіади 

згідно з графіком (додатки 4, 7). 

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти, виховної роботи та фінансового забезпечення 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олійник А.В. 

 

 

 

 

Директор департаменту                                                          Е.Лещенко 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу директора  

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

12.02.2015   № 54 

 

Кількісний склад команд – учасників 

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з правознавства (2014-2015 н.р.) 

№ 

з/п 

Райони та міста  

області 

Кількість учнів 

 (11 клас) 

1 Бобринецький 1 

2 Вільшанський 1 

3 Гайворонський 1 

4 Голованівський 1 

5 Добровеличківський 1 

6 Долинський 1 

7 Знам’янський 1 

8 Кіровоградський 1 

9 Компаніївський 1 

10 Маловисківський 1 

11 Новгородківський 1 

12 Новоархангельський 1 

13 Новомиргородський 1 

14 Новоукраїнський 1 

15 Олександрівський 1 

16 Олександрійський 1 

17 Онуфріївський 1 

18 Петрівський 1 

19 Світловодський 1 

20 Ульяновський 1 

21 Устинівський 1 

22 м. Знам’янка 3 

23 м. Олександрія 4 

24 м. Світловодськ 1 

25 м. Кіровоград 4 

26 Гімназія – школа мистецтв 1 

27 Коледжі, ПТНЗ  1 

 Усього 35 



Додаток 2 

до наказу директора 

департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації 

12.02.2015   № 54 

 

Склад оргкомітету з проведення олімпіади 

з правознавства 
  Голова 

Кравченко Ю.В. – завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін комунального закладу 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

  Заступник голови 

Філоретова Л.М. – декан факультету історії та права Кіровоградського 

державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, кандидат історичних 

наук 

  Секретар 

Черткова Н.С. – методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін комунального закладу 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Склад журі олімпіади з правознавства 

 

  Голова 

Юрах В.М. - доцент кафедри правознавства Кіровоградського 

державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка, кандидат юридичних 

наук 

  Заступник голови 

Кравченко Ю.В. - завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін комунального закладу 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського»  
  Секретар 

Черткова Н.С. - методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін комунального закладу 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

  Члени журі 

Мамалига Н.Г.  вчитель правознавства загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської районної ради, 

заслужений вчитель України 

Філіп І.В. - заступник директора ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради 
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Філіпова С.М. - вчитель правознавства навчально-виховного 

комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Супрун В.М.  старший викладач кафедри правознавства 

Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, 

кандидат юридичних наук 

Різанов М.С. - вчитель правознавства навчально-виховного 

комплексу «Бобринецька гімназія – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1»  Бобринецької районної 

ради 

  
Експерт-консультант 

Зеленський С.М. – доцент кафедри правознавства Кіровоградського 

державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка, кандидат юридичних 

наук 

 



Додаток 3 

до наказу директора 

департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації 

12.02.2015   № 54 

 

 

 

Предметно-методична комісія зі складання завдань для олімпіади з 

правознавства 

 

Юрах В.М. - доцент кафедри правознавства Кіровоградського 

державного педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка, кандидат 

юридичних наук 

Кравченко Ю.В. - завідувач науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Черткова Н.С. - методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

   

 



Додаток 4 

до наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

12.02.2015   № 54 

 

 

 

Графік проведення 

відбірково-тренувальних зборів учасників IV етапу Всеукраїнських 

учнівської олімпіади з правознавства 2014-2015 н.р. 

 

№ 

з/п 
Назва навчального предмета 

Терміни 

проведення 

Кількість 

годин 

1.  Правознавство 16 - 20 березня 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


