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Про підсумки проведення
міського конкурсу творчих робіт 
учнів 9-11 класів закладів
загальної середньої освіти 
м. Одеси «Моя правова освіта»

Відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
від 08.10.2021 № 244 «Про проведення міського конкурсу творчих робіт учнів 
9 - 1 1  класів закладів загальної середньої освіти м. Одеси «Моя правова 
освіта» за темою «Запобігання та протидія корупції» з метою залучення 
учнівської молоді до активної правознавчої діяльності, виявлення здібних і 
талановитих учнів у галузі правознавства та розповсюдження їх досвіду з 
питань оволодіння правовими знаннями 03 та 04 листопада 2021 року було 
проведено міський конкурс «Моя правова освіта» за двома номінаціями: 
«Кращий твір», «Кращий плакат».

До участі у конкурсі було надано 97 робіт учнів закладів загальної 
середньої освіти міста.

Оргкомітет відмітив активну участь у конкурсі учнів Одеських ЗОНІ 
№№ 18, 44, 60, 65; СІІІ № 40; гімназії № 5; ліцею № 63.

Журі відзначає високий рівень робіт учнів Одеських ЗОНІ №№ 37, 38, 44; 
СНІ № 40, 110; НВК № 4, які викликають інтерес високим рівнем виконання, 
актуальністю, висновками-пропозиціями щодо вирішення порушеної 
проблеми.

Разом з тим слід зазначити, що є зауваження до оформлення окремих 
робіт: оформлення титульної сторінки твору, надпис на плакаті не 
відповідають вимогам Положення. Деякі роботи не відповідають формату та 
концепції ідеї тематики Конкурсу.

На підставі протоколу спільного засідання журі міського конкурсу

Н А К А З У Ю :
1. Визначити переможцями міського конкурсу «Моя правова освіта» у

номінації «Кращий твір» та нагородити грамотами Департаменту освіти
та науки Одеської міської ради:



I місце
Прошкіну Анжелу, ученицю 10 класу Одеської СІП № 40;

II місце
Клименко Ілону, ученицю 11 класу Одеської ЗОНІ № 37;

III місце
Рибченко Ксенію, ученицю 11 класу Одеської ЗОШ № 38.

2. Визначити переможцями конкурсу «Моя правова освіта» у номінації 
«Кращий плакат» та нагородити грамотами Департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради:

I місце
Молодецьку Марину, ученицю 11 класу Одеської ЗОШ № 44;

II місце
Бозіну Тетяну, ученицю 9 класу Одеської СШ № 110;

III місце
Бородаєва Філіппа, учня 9 класу Одеського НВК № 4.

3. Начальнику відділу інформаційно-інноваційних технологій Департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради Колю С.В. забезпечити висвітлення у 
засобах масової інформації та на сайті Департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради підсумки проведення міського конкурсу «Моя 
правова освіта».

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора КУ 
«Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
Ярославцеву Н.О.

Директор департаменту Олена БУИНЕВИЧ

Дядик Тетяна 776-00-51


