
Правоосвітня 
діяльність державних 

установ району - членів  
Деснянської районної       

в місті Києві 
міжвідомчої 

координаційно-  
      методичної ради             

з правової освіти 
населення 



Науково-методичний семінар в школі № 189 на тему: 
«Стереотипи та упередження (дискримінація, 
ксенофобія, расизм). Толерантність — основа 

сучасного суспільства.» 



Науково-методичний семінар в школі № 189 на тему: «Стереотипи 
та упередження (дискримінація, ксенофобія, расизм). Толерантність 

— основа сучасного суспільства.» 



 

          Тижні права             
в загальноосвітніх 

навчальних закладах 
району 



Школа № 119 Деснянського району м. Києва 



Школа № 119 Деснянського району м. Києва 



Школа № 119 Деснянського району м. Києва 



Школа № 119 Деснянського району м. Києва 



Всеукраїнський тиждень права в Економіко-
правовому ліцеї 



 

Інтегрований урок з правознавства  

в школі № 264  

«Європейська  конвенція про 
захист прав людини та 

основоположних свобод»,  

який проводить вчитель 
правознавства Морока І.О. 



Школа  № 264 



Урок-театр «Вивчаючи Конвенцію про права 
дитини», школа № 264 



Тиждень права в Економіко-правовому ліцеї 



Тиждень права в Економіко-правовому ліцеї 



Семінар-практикум з питань 
роботи з біженцями на тему 

«Особливості організації 
навчально-виховного процесу в 

дошкільних та загальноосвітніх 
навчальних закладах Деснянського 

району м. Києва»  

в ліцеї   № 293 



Виступ голови правління Благодійного фонду «Рокада» Гуржій 
Н.Ю. щодо програми соціальної підтримки біженців в Україні 
та роботи Інтеграційного центру 



Правовий супровід інтересів біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту (головний спеціаліст Деснянського 
районного управління юстиції у місті Києві Вітюк О.В.) 



Толерантність як передумова міжнаціонального діалогу та 
готовності до мирного співжиття (вчитель історії та 
правознавства школи № 275 Заваденко В.П.) 



В рамках семінару проведено відкрите заняття 
факультативного курсу «Разом на одній землі. Історія України 
багатокультурна.» в 11-му класі (вчитель історії та 
правознавства ліцею № 293 Таровик Т.В.) 



Виступ голови районного 
методичного об’єднання вчителів 

правознавства, вчителя –
методиста СШ № 250       

Ситник Е.В.,  на районній 
конференції, яка проходила на базі  

гімназії № 39  

«Навчання правам людини: 
від компетенцій до реальної 

компетентності». 
 



Ситник Е.В. проводить конференцію  



Конференція  «Навчання правам людини: від 
компетенцій до реальної компетентності» 



Конференція  «Навчання правам людини: від 
компетенцій до реальної компетентності» 



Конференція «Навчання правам людини: від компетенцій до 
реальної компетентності» 



Спільний захід Деснянського 
районного управління юстиції у м. 

Києві та Благодійного фонду 
«Молодь за права людини» - тренінг 

для вчителів правознавства 
Деснянського району м. Києва на 
тему: «Конвенція ООН про права 

людини» в рамках правооосвітнього 
проекту «Школа лекторів для 

вчителів» 



Президент Благодійного фонду «Молодь за права людини» Сергій 
Калугін та лектор Світлана Матузова презентують методичні 
матеріали для викладання шкільних курсів щодо прав людини 





Усі навчальні заклади району отримали для 
використання в роботі методичні розробки та 
відеоматеріали, розроблені на основі Конвенції ООН про 
права людини 



Відкриття виставки — експозиції 
«Кожен має знати свої права», 

організованої районним науково-
методичним центром Управління 

освіти Деснянської районної в          
м. Києві державної адміністрації, 

вчителями історії та правознавства 
шкіл № 250 (Ситник Е.В.) та № 23 
(Попельнюк Б.В.) за підтримки 

Благодійного фонду «Молодь за 
права людини»  





Гідами виставки були учні-старшокласники  шкіл № 250 та № 23, які 
представили відвідувачам критерії правомірності та актуальність захисту 
прав і свобод людини, дитини, проголошених Деклараціями прав людини, 
прав дитини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року 









Засідання круглого столу з 
питань обговорення проекту 
змін до Конституції України 

щодо децентралізації влади та 
реформи місцевого 

самоврядування (організатор — 
Деснянське районне управління  юстиції  у 

місті Києві,  
учасники — представники районних управлінь 

освіти, культури, громадських організацій 
району, адвокатури) 



Начальник районного управління юстиції Баклан М.Г. ознайомив 
присутніх з Концепцією реформи місцевого самоврядування та 
запропонував обговорити запропоновані зміни до Конституції 
України щодо децентралізації влади  



З відповідними пропозиціями виступила голова правління 
громадської організації «Ліга інвалідів «Софія» 



Власні бачення реформи місцевого самоврядування та шляхи її 
втілення на місцевому рівні висловлені представником 
Управління освіти Деснянської райдержадміністрації, методистом 
районного науково-методичного центру Шумяковою Н.В. 



Засідання круглого столу в школі № 238 Деснянського району м. 
Києва 



Засідання круглого столу розпочалось з екскурсії до музею Великої 
вітчизняної війни, гіди-старшокласники нагадали гостям про героїчне минуле 
українського народу. 



Учасниками круглого столу були вчителі історії та правознавства та 
старшокласники навчальних закладів району, представник районного 
науково-методичного центру районного Управління освіти Шумякова Н.В., 
представник районного управління юстиції Вітюк О.В., представник 
Українського інституту національної пам'яті Майоров М.В., кандидат 
історичних наук Ліщинська О.С. 





Робота громадської приймальні з 
надання безоплатної первинної 

правової допомоги при 
Деснянському районному 

управлінні юстиції у м.Києві 
(виїзний консультаційний 
пункт на базі Центральної 
районної бібліотеки № 141) 



Постійно діючий куточок правової літератури, облаштований в 
консультаційному пункті громадської приймальні при 

Деснянському районному управлінні юстиції у м. Києві для 
відвідувачів бібліотеки та населення, що звертається за 

консультацією  



Проведення виїзних консультацій 



Проведення виїзних консультацій 



Обговорення змін до Конституції України 
(зустріч з населенням під час роботи виїзного 

консультпункту) 



Правоосвітні розробки Деснянського районного управління 
юстиції у місті Києві  



                Наші  перемоги:                
 

І місця на міських етапах оглядів — конкурсів 
на кращу організацію правової освіти 
населення серед навчальних закладів міста 

Києва                                  
 

2010/2011 навчальний рік — школа № 250; 
2011/2012 н.р. — Економіко-правовий ліцей; 
2012/2013 н.р. — гімназія № 283;                 
2013/2014 н.р. — школа І-ІІІ ступенів № 212  



Відзнаки Деснянського районного управління юстиції у м. Києві 



Деснянська районна в місті Києві 
міжвідомча координаційно-методична 

рада з правової освіти населення  
  в 2012 році отримала ІІІ місце     в 

огляді — конкурсі на кращу 
організацію роботи районних 
міжвідомчих координаційно-

методичних рад    з правової освіти 
населення    міста Києва 
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