
 

УКРАЇНА 

СКВИРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Адреса: 09000 м. Сквира, Богачевського, 55. Тел. 5-25-75. e-mail:skvyravo@ukrpack.net 

 

НАКАЗ 
“15” листопада 2016 р.        № 232 

Про проведення районного етапу  

брейн-рингу «Підліток і право»  

серед учнівських команд 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу 

Президента від 08.12.2008 № 1149/2008 «про Всеукраїнський тиждень права», на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 627-р «Про затвердження плану 

заходів із проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права», розпорядження голови 

Київської облдержадміністрації від 05.10.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів із 

проведення в Київській області у 2016 році Всеукраїнського тижня права» та розпорядження 

Сквирської районної державної адміністрації від 09.11.2016 № 536 «Про затвердження плану 

заходів з проведення в Сквирському районі у 2016 р. Всеукраїнського тижня права»», з 

метою формування правових знань, виховання учнів на основі загальнолюдських цінностей, 

ідей гуманізму і демократії: 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести районний етап брейн-рингу «Підліток і право» серед учнівських команд 

06 грудня 2016 року. 

2. Затвердити організаційний комітет та склад журі (додаток 2). 

3. Районному методичному кабінету (Корбут Л.А.):  

3.1. забезпечити науково-методичний супровід проведення районного етапу брейн-

рингу «Підліток і право» серед учнівських команд; 

3.2. здійснити організаційні заходи з проведення районного етапу брейн-рингу 

«Підліток і право» серед учнівських команд. 

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів (І-ІІІ ст.): 

4.1. забезпечити підготовку команд для участі у районному етапі брейн-рингу 

«Підліток і право» серед учнівських команд відповідно до положення «Про умови 

проведення районного етапу брейн-рингу «Підліток і право» (додаток 1); 

4.2. подати заявки на участь у заході до 30 листопада 2016 року до РМК. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідуючу районним методичним 

кабінетом Корбут Л.А. 

 

Начальник відділу освіти      О.В. Заболотний 

 

З наказом ознайомлена     Л.А. Корбут 
 

 

 

Козлова О.Л.  

(04568)-5-23-89  



 
Додаток 1 

наказ відділу освіти  

Сквирської районної  

державної адміністрації  

від 15.11.2016 року № 

 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

районного етапу 

брейн-рингу «Підліток і право» 
 

І. Загальні положення 

Районний етап брейн-рингу «Підліток і право» проводиться відділом освіти Сквирської районної 

державної адміністрації. 

Гра проводиться 06 грудня 2016 рок в актовій залі Сквирського РЦДЮТ. 

Початок 12.30 год. 

 

ІІ. Мета і завдання: 

 узагальнити та поглибити знання учнів із правознавства; 

 розвивати навички роботи в групах; 

 застосовувати набуті знання в конкретних життєвих ситуаціях; 

 виховувати в школярів повагу до закону; 

 формувати правову культуру. 

 

ІІІ. Учасники гри 

До участі в грі запрошуються учні 8-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Склад команди 7 

учнів (2 учня з девіантною поведінкою). 

 

ІV. Умови проведення 

За умовами гри команди змагаються у 6-ти конкурсах. 

1. «Знайомство» - команди по черзі називають свою назву та девіз. 

2. «Розминка» - 10 запитань загального характеру, які по черзі висвітлюються на екрані. Час для обговорення 

- 30 сек. на кожне завдання. Після закінчення обговорення команда дає письмову відповідь. Кожна 

правильна відповідь – 1 бал. 

3. «Кращі знавці права» - 10 запитань з правознавства, які по черзі висвітлюються на екрані. Час для 

обговорення 30 сек. на кожне запитання. Після закінчення обговорення команда дає письмову відповідь. 

Кожна правильна відповідь – 1 бал. 

4. «Правова ситуація» усі команди отримують завдання, у якому необхідно зробити правовий аналіз життєвої 

ситуації. Час для виконання - 5 хв. Правильна, розгорнута письмова відповідь подається журі. Максимальна 

оцінка – 5 балів. 

5. «Конкурс капітанів» – одночасно капітани отримують 10 запитань із правової тематики. Самостійно 

готують письмові відповіді та подають журі. Час виконання  - 10 хв. Максимальна оцінка – 10 балів. 

6. «Конкурс сюрпризів» (для учня з девіантною поведінкою). Максимальна оцінка – 5 балів. 

 

V.Відповіді учасників оцінюються за такими критеріями: 

 правильність та повнота; 

 дотримання регламенту; 

 загальна культура виступу команди; 

 винахідливість, творчість, креативність; 

 використання спеціальних термінів; 

 культура поведінки під час заходу. 

 

VІ. Підведення підсумків 

Учасники гри нагороджуються грамотами та дипломами відділу освіти Сквирської районної державної 

адміністрації. 

  



 

Додаток 2 

наказ відділу освіти  

Сквирської районної  

державної адміністрації  

від 15.11.2016 року № 

 

 

СКЛАД 

оргкомітету районного етапу брейн-рингу «Підліток і право» 
 

1. Корбут Людмила Анатоліївна – завідуюча районним методичним кабінетом відділу 

освіти Сквирської райдержадміністрації. 

2. Кислюченко Олена Олександрівна – методист районного методичного кабінету 

відділу освіти Сквирської райдержадміністрації. 

3. Козлова Ольга Леонідівна - методист районного методичного кабінету відділу освіти 

Сквирської райдержадміністрації. 

 

 

 

 

СКЛАД 

журі районного етапу брейн-рингу «Підліток і право» 
 

1. Голова журі – Яремко Марина Василівна – начальник управління юстиції. 

Члени журі: 

2. Заболотний Олександр Вікторович – начальник відділу освіти Сквирської районної 

державної адміністрації. 

3. Корбут Людмила Анатоліївна - завідуюча районним методичним кабінетом відділу 

освіти Сквирської райдержадміністрації. 

4. Квітко Люся Милайлівна. 

5. Лубківська Леся Василівна – директор Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості (за згодою). 

 


