
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

0 № .^/Ґ 

Про підсумки XIII обласного 
турніру юних правознавців 

Відповідно до Положення про обласні турніри юних науковців, 
затвердженого наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 
державної адміністрації від 3 серпня 2017 року №461, зареєстрованого в 
Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області 15 серпня 
2017 року за № 76/1597, на виконання наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 13 жовтня 2020 року № 300 «Про проведення 
XIII обласного турніру юних правознавців» 18 жовтня 2020 року комунальною 
установою «Волинська обласна Мала академія наук» проведено XIII обласний 
турнір юних правознавців. Змагання проведено в онлайн-режимі. 

У заході взяли участь 10 команд з наукових товариств учнів області. 
Членами журі відзначено високий рівень підготовки учасників, вільне 

володіння специфікою турнірних ролей команд міста Луцька, Іваничівської 
об'єднаної територіальної громади та Волинського наукового ліцею-інтернату 
Волинської обласної ради. 

Вміння аналізувати, переконливо аргументувати власне бачення складних 
юридичних проблем, толерантно вести наукову полеміку на турнірі 
продемонстрували учасники: Шелест Олександра, учениця 11 класу 
комунального закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 
Іваничівської селищної ради Волинської області»; Студницький Матвій, учень 
11 класу комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради Волинської області»; Мазурак Софія, учениця 10 класу 
комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької 
міської ради Волинської області». 

На підставі спільного рішення журі та оргкомітету XIII обласного турніру 
юних правознавців 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями XIII обласного турніру юних правознавців та 
нагородити дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації 
команди (додаток 1). 

2. Нагородити грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації 
переможців індивідуального рейтингу XIII обласного турніру юних 
правознавців (додаток 2). 



3. Оголосити подяку начальника управління освіти і науки 
облдержадміністрації за підготовку команд-переможців XIII обласного турніру 
юних правознавців керівникам команд (додаток 3). 

4. Начальникам управлінь освіти виконкомів міських (міст обласного 
значення) рад, відділів освіти райдержадміністрацій, органів управління 
освітою об'єднаних територіальних громад, керівникам ліцеїв обласного 
підпорядкування проаналізувати результати виступів учасників XIII обласного 
турніру юних правознавців. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника-
начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти 
і науки облдержадміністрації Соломіну Т.І. 

Начальник Людмила ПЛАХОТНА 

Лариса Роговська 727 151 
Наталія Миронюк 711 693 



Додаток 1 
до наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

№ / / / 

Переможці 
XIII обласного турніру юних правознавців 

(командний рейтинг) 

І місце - збірна команда м. Луцька у складі: 
1. Кльоц Софії, учениці 11 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської 
області»; 

2. Лугвіщик Олександри, учениці 11 класу комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради Волинської 
області»; 

3. Мазурак Софії, учениці 10 класу комунального закладу «Луцький 
навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради Волинської області»; 

4. Студницького Матвія, учня 11 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради 
Волинської області»; 

5. Торунової Катерини, учениці 10 класу комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради Волинської 
області». 

Керівники - Сидорчук Інна Вікторівна, вчитель правознавства 
комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької 
міської ради Волинської області»; Бондар Віталій Олексійович, директор 
комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №27 Луцької 
міської ради Волинської області». 

II місце - команда Іваничівської об'єднаної територіальної громади у складі: 
1. Єгоршиної Анастасії, учениці 10 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти «Іваничівський лійей №1 Іваничівської селищної 
ради Волинської області»; 

2. Кицюк Вікторії, учениці 10 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти «Іваничівський' ліцей №1 Іваничівської селищної ради 
Волинської області»; 

3. Пікути Аліни, учениці 9 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради 
Волинської області»; -

4. Черкасової Олесі, учениці 9 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради 
Волинської області»; 

5. Шелест Олександри, учениці 11 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної 
ради Волинської області». 

Керівники - Маймура Марія Степанівна, Раковець Сергій Петрович та 
Новосад Олена Віталіївна, вчителі історії' та правознавства комунального 



закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської 
селищної ради Волинської області». 

III місце - команда Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської 
обласної ради у складі: 

1. Калінчик Тетяни, учениці 10 класу; 
2. Костюка Андрія, учня 11 класу; 
3. Нероди Ірини, учениці 11 класу. 
4. Рудик Анни, учениці 10 класу; 
5. Чебелюка Назара, учня 10 класу. 

Керівник - Євтушина Марія Василівна, вчитель історії та основ 
правознавства Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної 
ради. 

III місце - збірна команда м. Ковеля у складі: 
1. Деркач Анастасії, учениці 10 класу ліцею імені Олени Пчілки 

м. Ковеля Волинської області; 
2. Іванової Аліни, учениці 10 класу закладу загальної середньої 

освіти «Ліцей №11 м.Ковеля»; 
3. Мацюка Андрія, учня 10 класу закладу загальної середньої освіти I-

III ступенів № 12 м. Ковеля; 
4. Сохацької Діани, учениці 11 класу ліцею №13 міста Ковеля 

Волинської області; 
5. Чавуса Михайла, учня 11 класу закладу загальної середньої освіти 

«Ліцей №7 м. Ковеля». 

Керівник - Бруча Світлана Анатоліївна, вчитель історії та правознавства 
закладу загальної середньої освіти «Ліцей №7 м. Ковеля». 



Додаток 2 
до наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
СІП ҐС-ЖМ? №>/// 

Список переможців 
індивідуального рейтингу 

XIII обласного турніру юних правознавців 

I місце: 
Шелест Олександра, учениця 11 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради 
Волинської області». 

II місце: 

Мазурак Софія, учениця 10 класу комунального закладу «Луцький 
навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради Волинської області»; 

Студницький Матвій, учень 11 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської 
області». 

III місце: 
Єгоршина Анастасія, учениця 10 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради 
Волинської області»; 

Кльоц Софія, учениця 31 класу комунального закладу загальної середньої 
освіти «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області»; 

Костюк Андрій, учень 11 класу Волинського наукового ліцею-інтернату 
Волинської обласної ради; 

Нерода Ірина, учениця 11 класу Волинського наукового ліцею-інтернату 
Волинської обласної ради. 



Додаток З 
до наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
Ж Ж- ЛОМУ № У / / 

Список керівників команд-учасниць 
XIII обласного турніру юних правознавців, 

яким оголошується подяка начальника управління 
освіти і науки облдержадміністрації 

Бондар Віталій Олексійович, директор комунального закладу загальної 
середньої освіти «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської 
області»; 

Бруча Світлана Анатоліївна, вчитель історії та правознавства закладу 
загальної середньої освіти «Ліцей №7 м. Ковеля»; 

Євтушина Марія Василівна, вчитель історії та основ правознавства 
Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради; 

Маймура Марія Степанівна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 
Іваничівської селищної ради Волинської області»; 

Новосад Олена Віталіївна, вчитель історії комунального закладу 
загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної 
ради Волинської області»; 

Раковець Сергій Петрович, учитель історії та правознавства 
комунального закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 
Іваничівської селищної ради Волинської області»; 

Сидорчук Інна Вікторівна, вчитель правознавства комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради Волинської 
області». 


