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                                                                  Я маю право жити на землі, 
                                   Творити, дихати, учитись.     

Примножувать багатства всі її, 
Своєю Україною гордитись. 

 

Мета. Виховувати в учнів інтерес до правових знань, формувати 

 правову культуру школярів. Продовжити роботу по свідомому засвоєнню 

учнями правових знань та виробленню стійких переконань у необхідності 

дотримання своїх прав та обов'язків; розвивати в них уміння орієнтуватися в 

життєвих ситуаціях, керуватися набутими знаннями у своїй життєвій 

практиці. 

Обладнання. Мультимедійна дошка, Конституція України, чорний 

ящик, пам'ятка для журі. 

В брейн-ринзі зустрічаються дві команди із числа учнів 9—11-х класів, 

кожна з них має свою обрану назву. 

УЧАСНИКИ : 9Б, 10А,11Б 

Хід проведення 

Для того, щоб визначити в якій послідовності команди будуть 

стартувати вам необхідно пройти конкурс „ Шифрувальник” 

Перед вами зашифроване слово, яка команда першою розшифрує слово 

в такій послідовності і будуть отримувати завдання. 

Птах, якого бояться злочинці України   

 

А Б 

В 

Г Д 

Е 

Ж З 

І  

К Л 

М  

Н О 

П  

Р С 

Т  

У Ф 

Х  

Ц Ч 

Ш 

      1      2      3      4     5     6      7     8 

 

1 2 6 4 7 6  ( Беркут ) 

 

Конкурс І «Розминка» 

Кожна правильна відповідь дає 1бал команді. 



1. Що спільного між рекетиром і Робін Гудом? (Обидва забирають у 

багатих). 

2. Який документ обумовлює кримінальну відповідальність за скоєний 

злочин?(Кримінальний кодекс). 

3. Мафію якої країни вважають безсмертною?(Сицилія, Італія). 

4. Як називається одяг судді? (Мантія). 

5. Богиня правосуддя.(Феміда). 

6. Що тримає в руках Богиня правосуддя?( терези і ріг достатку). 

7. Яка різниця між кілером і дилером? 

8. Що таке патріархат?(Верховенство чоловічої влади). 

9. Якщо помирає останній із батьків, хто є спадкоємцем першої черги? 

(Діти). 

10. Доказ того,що підозрюваний у скоєні злочину був у цей час зовсім в 

іншому місті ( Алібі) 

11. Добровільне об’єднання громадян країни за певними політичними 

поглядами ( Партія) 

12. Той, хто бачив злочин ( Свідок) 

13. Документ про загальну середню освіту ( Атестат) 

14. Основний закон країни ( Конституція) 

15. Найпоширеніший вид адміністративного стягнення. (Штраф). 

16. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть 

бути укладені підприємством лише з працівником, який досягнув... (18 

років). 

17. З якого віку настає правоздатність громадян. (З дня народження). 

18. Президент України обирається... (Всенародним голосуванням). 

19. Президентом України може бути особа віком... (Не молодша 35років). 

20. Кожна людина від народження є фізичною чи юридичною 

особою?(Фізичною). 

21. Особливо небезпечний вид правопорушення.(Злочин). 



22. Яка відповідальність настає в разі завдання матеріальних 

збитків?(Матеріальна). 

23. Спосіб систематизації законодавства, внаслідок чого створюються 

кодекси?(Кодифікація). 

24. Як називається основний міжнародний документ з захисту прав 

дитини?(Конвенція про права дитини). 

25. Особа, що має стійкий правовий зв’язок з певною державою. 

(Громадянин). 

26. Учинення правопорушення у стані алкогольного сп’яніння пом’якшує 

чи обтяжує вину?(Обтяжує). 

27. Монархія належить до форми правління чи форми політичного 

режиму?(До форми правління). 

28. Основний Закон держави(Конституція). 

29. Біпатриди- це(особи з подвійним громадянством). 

30. Одна з форм оскарженнясудовихрішень до суду вищоїінстанції, щомає 

право переглядати справу. (Апеляція)  

31. Поновлення у правах і відновленнярепутаціїосіб, які безвинно 

зазналирепресійабобули незаконно засуджені. (Реабілітація).  

32. Коли бувприйнятий акт проголошеннянезалежностіУкраїни?(24 серпня 

1991 року).  

33. Податки, якісплачуєспоживачпід час купівліпевнихтоварів(наприклад, 

алкогольнітовари, тютюновівироби) (Акциз).  

34. Коли булаприйнятаКонституціянезалежноїУкраїни?(28 червня 1996 ) 

35. Недовіра Президенту та притягненняйогодовідповідальності. 

(Імпічмент)  

36. Як називаєтьсяшлюб, зареєстрований формально, без 

намірустворитисім'ю? (Фіктивний)  

37. Особа, яка ранішебулазасуджена за вчиненнязлочину і знову вчинила 

злочин(Рецидивіст, відлат.recidivus – той, щовідновлюється)  



38. Умисне приниженнячесті та гідності особи, в непристойнійформі. 

(Образа)  

39. Звільненняміністра здержавної посади. (Відставка).  

40. Кому належать слова «Держава – це я»? (Людовику XIV, королю 

Франції з династіїБурбонів. Йогоправліннявважаєтьсявеликоюдобою в 

історіїФранції).  

41. Особа, яка виступає в судізахисникомзвинуваченого.(Адвокат).  

42. Сукупність речей, які належать власнику.(Майно)  

43. Прийняття виборцями (електоратом) рішення з конституційних, 

законодавчихчиіншихвнутрішньо - чизовнішньополітичнихпитань; 

всенароднеопитування. (Референдум)  

44. Документ, що посвідчує особу.(Паспорт). 

45. Грошова одиниця України.(Гривня). 

46. Форма захисту робітниками своїх прав(економічних та 

соціальних).(Страйк). 

47. Головний документ дитини до 16 років (посвідчення про народження). 

48. Які документи державного призначення видає Президент України?( 

Указ). 

49. Звільнення від кримінальної відповідальності.(Амністія). 

50. Як називається власник акцій!(Акціонер). 

 

Конкурс  ІІ «Правова абетка» 

Кожна правильна відповідь дає 1бал команді. 

     Кожна  команда вибирає 10 букв , з яких починається слово на правову 

тематику і дає правильні відповіді . 

А - факт перебування підозрюваного поза місцем скоєння злочину в момент 

його вчинення 

Б - стійка озброєна група, створена з метою нападу на громадян або 

організації _________________________________________________________  

В - народні збори на Русі в Х-ХІ ст. _______  



Г - особа, яка належить на правовій основі до певної держави  

Д - виборний представник населення до органів влади або самоврядування 

Е - оголошення неповнолітнього повністю дієздатним 

З - синонім шкоди. Може бути заподіяна майну та особистості 

І - людина (організація), що ставить позов ______  

К - основний закон держави _________  

Л - спеціалізована кредитна установа, яка видає позики під заставу рухомого 

і нерухомого майна 

М - форма правління, при якій влада належить одноосібного глави держави  

О- особа, якій отримана охорона інтересів, особистих і майнових прав 

недієздатних осіб 

П - документ, що засвідчує особу і громадянство 

П - вік, по досягненні якого особа стає повністю дієздатним 

П - обов'язковий, індивідуальний безоплатний платіж, що стягується з 

фізичних осіб та організацій на користь держави 

Р - всенародне голосування громадян щодо законопроекту, до чинного 

закону та інших питань державного призначення  

Ф - богиня правосуддя в грецькій міфології 

X - грубе порушення громадського порядку, яке може супроводжуватися 

застосуванням насильства до громадян і псування чужого майна 

Ш - грошове стягнення, міра матеріального впливу ____  

Ю - система судових установ, судове відомство 

Я - добровільне особисте звернення особи, яка вчинила злочин, із заявою 

про нього у відповідні органи 

А - арешт 

Б - банда 

В - віче 

Г- громадянин 

Д – депутат 

Е - емансипація 



І - інстанція 

К - Конституція 

Л- ломбард 

М - монархія 

О – опікун 

П - податок 

П - паспорт 

П – повноліття 

Р - референдум 

Ф - Феміда 

X - хуліганство 

Ш - штраф 

Ю - юстиція 

Я – явка. 

 

 

Конкурс  ІІІ «Правове рівняння» 

Правильне рішення 4 бали 

(А+Б):В-Г=84, де 

А – кількість депутатів Верховної Ради України 

Б – пенсійний вік для чоловіків 

В – термін повноважень Верховної Ради України 

Г – шлюбний вік для чоловіків 

Відповідь: (450+60):5-18=84 

 

А-Б-В+Г-Д=0, де 

А – Робочий час для осіб віком від 16 до 18 років 

Б – Вік повної адміністративної відповідальності  

В – Вік повної кримінальної відповідальності  

Г – Вік кримінальної відповідальності за особливо тяжкі злочини  



Д – Вік часткової адміністративної відповідальності  

Відповідь: (36-18-16+14-16=0)  

 

 

Конкурс ІV «Юридичний аукціон» 

Перше запитання нашого аукціону обране. Його початкова ціна — 4 

бали. Хто дасть більше?   

(Команди починають торг.) 

Стартова — 3, остаточна — 19. 

Назвіть три гілки влади в Україні. (Законодавча, виконавча, судова.) 

Стартова — 7, остаточна — 18. 

У Радянському Союзі — КДБ, у США — ФБР, у Росії — ФСБ, в 

Україні — ...(СБУ.) 

Стартова — 3, остаточна — 9. 

Чи є наркотиком таблетка «Екстазі»? (Так, це синтетичний наркотик, 

уживання якого суворо заборонене.) 

Стартова —3, остаточна — 14.  

Чи є протизаконним уживання підлітками алкоголю, якщо їм це доз-

воляють батьки? (Так: батьки в цьому випадку можуть бути притягну ті до 

адміністративної відповідальності.) 

Стартова — 2, остаточна — І9. 

Метод, яким користувався знаменитий детектив Шерлок Холмс? (Де-

дукції.) 

 Стартова — 6, остаточна — 9. 

Чи відповідає перед законом особа, яка знала про підготовку злочину, 

але не брала участі в ньому? (Так: громадянин має попередити право-

охоронні органи про запланований злочин.) 

Стартова — 3, остаточна — 18. 

Привласнення чужого майна за допомогою хитрощів, обману, махі-

націй? (Шахрайство.) 



Стартова — 2, остаточна — 20. 

За які злочини кримінальній відповідальності підлягають особи віком 

до 16 років? Назвіть як мінімум п'ять. (Убивство, замах на життя 

працівника правоохоронних органів, розбій, грабіж, злісне або особливо злісне 

хуліганство тощо.) 

Стартова — 5, остаточна — 23. 

Злочин проти довколишнього середовища, незаконне полювання. 

(Браконьєрство.) 

Стартова — 5, остаточна — 27. 

Назвіть п'ять обставин, які обтяжують злочин. (Корисливий мотив 

убивства, убивство вагітної жінки, убивство з особливою жорстокістю, 

одночасне вбивство двох або більше осіб, убивство, поєднане зі 

зґвалтуванням.) 

Стартова — 8, остаточна — 14. 

Повне або часткове звільнення від покарання та його правових наслід-

ків. (Амністія.) 

Стартова — 5, остаточна — 19. 

Акт про Незалежність України було проголошено 24 серпня 1991 р. 

Коли було проголошено Декларацію про суверенітет України? (16 липня 

1990р.) 

Стартова — 4, остаточна — 6.  

Протиправна дія. (Злочин.) 

Стартова — 6, остаточна — 16. 

Спосіб прийняття законів або важливих рішень загальнодержавного чи 

місцевого значення шляхом усенародного голосування? (Референдум.) 

Стартова — 8, остаточна — 17. 

Усім відомо, що «Пригоди Шерлока Холмса» написав Артур Конан 

Дойль. А хто описав ці пригоди за версією самого Конан Дойля? (Доктор 

Ватсон.) 

Стартова — 9, остаточна—12. 



Кваліфікація злочинця, якого на злочинному жаргоні називають 

«ведмежатником»? (Грабіжник сейфів.) . 

Конкурс  V «Слідство ведуть знавці» 

Правильна відповідь 5 балів 

Розшифруйте ім’я мудрого судді й прізвисько відомого злочинця. 

6545455                                      (Соломон) 

82416345                                          (Чекатило) 

 

абв где жзи клм ноп рст уфх цчш щюя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Конкурс  VI  Юридичний семафор 
Кожна правильна відповідь дає 1бал команді. 
І команда 
Встановити види юридичної відповідальності. 

1. Продаж наркотичних засобів - … (кримінальна) 

2. Пошкодження столи в школі - …(матеріальна) 

3. Несплата комунальних послуг - …(адміністративна) 

4. Пошкодження бібліотечної книги - …(матеріальна) 

5. Запізнення на урок - …(дисциплінарна) 

6. Безквітковий проїзд у транспорті - …(адміністративна) 

7. Невчасна поставка молокопродуктів у магазин - …(цивільно-правова) 

8. Поява на роботі у нетверезому стані –… (дисциплінарна) 

9. Крадіжка державного майна - …(кримінальна) 

ІІ команда 

Куди звернутися?  

1. Ви почули у сусідньому будинку постріли, крики (До міліції) 

2. Вашого родича звинувачують у злочині (До адвокатури) 

3. Ваш знайомий був викликаний як свідок злочину і з ним грубо 

поводились (До прокуратури) 

4. Ви стали свідком ДТП (До міліції) 



5. Ви знайшли у себе на городі невідомий металевий предмет, схожий на 

снаряд. (До міліції). 

6. Вашого друга затримали працівники міліції і, як він стверджує, побили 

(До прокуратури) 

7. Прийшовши додому, ви виявили, що двері вашого будинку зламані (До 

міліції) 

8. Ваші батьки укладають угоду і хочуть перевірити її законність (До 

адвокатури) 

9. Вашого брата звільнили з роботи, а він це вважає незаконним і хоче 

отримати консультацію (До адвокатури) 

ІІІ команда 

Види прав людини 

1. Право на повагу до гідності - … (особисті) 

2. Право на відпочинок - …(соціально-економічні) 

3. Право на життя - …(особисті) 

4. Право на участь у виборах - …(політичні) 

5. Право на освіту - …(соціально-економічні) 

6. Право на громадянство - …(політичні) 

7. Право на підприємницьку діяльність - …(соціально-

економічні) 

8. Право на працю - …(особисті) 

9. Право на безпечне довкілля - …(екологічні) 

Конкурс  VII  «Я маю право»  конкурс капітанів ( 3  бали) 

Кожен капітан називає право, яким володіє. Хто перший зупинится, той 

отримає 1 бал, другий – 2 и переможець – 3  

Конкурс  VIIІ „ Чорний ящик” (30 секунд на роздум): 

Правильна відповідь 10 балів 

1. Те, що лежить у чорному ящику – народилося на американському 

континенті, визначає основи державного устрою,є інструментом демократії, 

має вищу юридичну силу. Що лежить у чорному ящику? ( Конституція) 



1. У цьому ящику - річ , яка може знадобитись і працівникові охорони 

законності, і злочинцеві. Цю річ можна придбати у торговельній мережі. 

Фабрика, яка виготовляє цю річ виробляє ще й предмети домашнього 

вжитку,взуття, іграшки. Що це за річ?    ( Гумові рукавиці) 

 

Підбиття підсумків та нагородження переможців. 

Пам’ятайте! 
Життя – це шанс, злови його. 
Життя – це краса, милуйся нею. 
Життя – це радість, насолоджуйся нею. 
Життя – це виклик, прийми його. 
Життя – це цінність, цінуй його. 
Життя – це скарб, бережи його. 
Життя – це любов, тішся нею. 
Життя – це таємниця, відкривай її. 
Життя – це обіцянка, виконуй її. 
Життя – це смуток, відчуй її. 
Життя – це гімн, заспівай його. 
Життя – це боротьба, почни її. 
Життя – це трагедія, зрозумій її. 
Життя – це щастя, заслужи його.  
 
 


