
Анонс заходів 

 у рамках Всеукраїнського тижня права  

у Солом’янському районі 

 

 08.12.2014 року,  09.12 2014 року,  11.12. 2014 року,  12.12. 2014 року   

о 14.30 на базі  Навчально – наукового інституту права та психології 

Національної академії внутрішніх справ (вул. Кудряшова,8) відбудуться  

право просвітницькі заходи, спрямовані на стимулювання юридичної освіти, 

правової грамотності та підвищення правосвідомості учнівської молоді 

Солом’янського району міста Києва. 

 Заходи включають в себе проведення: 

 конкурсу наукових робіт випускників шкіл на тему» Україна – правова 

незалежна держава»; 

 конкурсу фото – робіт на тему «Право – очима дитини»; 

 інтелектуально – правового  турніру «Юний правознавець». 

    

Учасники: Участь у  правових заходах   беруть  учні 9 -11 класів навчальних 

закладів   Солом’янського району міста Києва, а у інтелектуально – 

правовому   турнірі  «Юний правознавець»  учні 10 -11 класів. 

 

Орієнтовна програма 

 

  Турнір проводиться в три  тури. Перший тур (відбірковий) проходить  

у приміщенні актового залу Навчально – наукового інституту  права та 

психології Національної академії внутрішніх справ серед п’яти команд. 

 З цих двох турів обираються дві команди – переможці, які автоматично 

проходять у третій (фінальний) тур. Тур  відбуватиметься у приміщенні 

актової зали  серед двох команд – переможців і команди студентів першого 

курсу Навчально – наукового інституту  права та психології Національної 

академії внутрішніх справ. 

 Нагородження команд – переможців турніру, переможців фото – 

конкурсу та конкурсу наукових робіт відбудеться на святі «Юного 

правознавця», яке відбудеться у приміщенні актової зали Навчально – 

наукового інституту  права та психології Національної академії внутрішніх 

справ 12 грудня 2014 року.  

Команди, які брали участь у даному заході, отримують диплом учасника 

турніру.  

 Даний захід буде відбуватися за   підтримки  управління юстиції 

Солом’янського району міста Києва, представників Навчально – наукового 

інституту  права та психології Національної академії внутрішніх справ, 

управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації.   

 

 



08.12.2014 року  на базі спеціалізованої школи №7 (пров. 

Платонівський,7) буде проведено конкурс-захист науково-дослідницьких  

робіт учнів Малої академії наук у відділенні філософії та суспільствознавства 

у секціях: філософія, соціологія та педагогіка, теологія, релігієзнавство та 

історія релігії,  правознавства.  

 

Учасники: Учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Солом’янського району міста Києва, представники управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації,  науково-

методичного центру,  вчителі історії навчальних закладів району. 

  

Старшокласники досліджують  та розкриють зміст ряду проблемних питань, 

показують  свої творчі надбання в правознавчій науці. Заявлено до захисту 

роботи з правознавства за такими напрямами: «Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх», «Конституція П.Орлика – одна із видатних пам’яток 

української правової культури», «Формування громадянського суспільства», 

«Фінансові права неповнолітніх», «Правове регулювання діяльності 

громадських об’єднань» , «Договір оренди (найму) житла», «Спростування 

майнових дій у процедурі банкрутства» та ін.  

 

    

09.12.2014 року о 15.00 на базі спеціалізованої школи №187 

(Волгоградська, 23) буде проводитись районний підсумковий захід „Усі ми – 

різні, всі ми – рівні”. Захід буде проведено в рамках реалізації проекту 

«Використання сучасних АРТ-технологій у навчально-виховному процесі» за 

ініціативи Міжнародної громадської організації «Школа Рівних 

Можливостей». 

З  25 листопада  по 10 грудня 2014 року в навчальних закладах 

Солом’янського району проводиться  щорічна Всеукраїнська акція «16 днів 

проти насильства». 

Педагоги-організатори, лідери учнівських самоврядувань, учні-

переможці районного конкурсу малюнків «Світ без насильства очима 

дітей», представники кримінальної міліції та соціальних служб зустрінуться 

разом, аби у відвертій розмові торкнутися питань профілактики сімейного 

насильства над дітьми, жорстокого поводження з дітьми та протидії торгівлі 

людьми. 

   

 

 

 

Орієнтовна програма 

 

1. Огляд виставки малюнків «Світ без насильства очима дітей». 



2. Вистава «Квіти життя» – виступ інтерактивного театру спеціалізованої 

школи №187  як участь у Всеукраїнському тижні права, так і підсумок 

роботи Всесвітньої кампанії «16 днів проти гендерного насильства». 

3. Інформація про проведення  щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» –  в.о. директора школи Максимець Світлана Костянтинівна. 

4. Підведення підсумків районного конкурсу малюнків «Світ без насильства 

очима дітей» та нагородження переможців. 

5. Вистава «Відповідальне батьківство» – виступ інтерактивного театру 

спеціалізованої школи №187 . 

6. Обговорення. 

 

 

 

 


