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Ерудит-шоу "Юний правознавець" 
Мета: поглибити знання учнів з основ правознавства; розвивати вміння застосовувати 

свої знання та навички, які вони придбали на уроках правознавства; виховувати 

високу правову культуру, почуття відповідальності за свої вчинки.  
Обладнання: музичний супровід, секундомір, призи. 

Хід виховного заходу: 
Шановні вчителі, любі друзі! 
Ми раді бачити вас у цій залі.  
Отож, через кілька хвилин ми розпочнемо наше ерудит-шоу "Юний 

правознавець". А проводимо для того, щоб подати вам, учні, нові знання з 

правознавства і поглибити ті, які у вас уже існують.  
У ньому візьмуть участь учні 9-го та 11-го класів, вони вже вивчили 

правознавство і сьогодні вони продемонструють свої знання з нього.  
Ми бажаємо їм успіхів. Хай перемагає найсильніший.  
Команди, займіть свої місця!  
Перша команда 9-го класу, капітан — _____________________ 
Друга команда 11-го класу, капітан — _____________________ 
Представляємо журі конкурсу: 
Голова журі - _________________ 

Члени журі: 
__________________________________ 
__________________________________ 
Увага! Ерудит-шоу оголошується відкритим! 
Як правило, у кожній грі є свої закони: закон поваги, закон часу, закон чіткості. 

Порушення цих правил призводить до штрафу (10 балів.), або повної дискваліфікації 
команди. 

Перш, ніж приступити до конкурсної програми, ми пропонуємо командам дати 

відповіді на запитання. Яка команда дасть правильну відповідь, та гратиме першою. 
 Назвіть основний закон України (Конституція) 
 Коли була прийнята Конституція України (28 червня 1996р.) 
 Статус міста Києва в Україні (столиця) 

Оголошуємо перший конкурс: "Представлення команд"  
Першою представляє себе команда  -  _____________________ 
Максимальна кількість балів - 5.  
На разі черга другої команди - _____________________ 
Надаємо слово журі.  
Другий конкурс має назву "Далі, далі, далі..." 
Вам будуть задані питання на знання правознавства. До кожного запитання 

варіанти відповіді. Ви повинні вибрати правильну, за яку отримаєте 2 бали. Якщо 

команда не дала правильної відповіді, то даємо змогу команді - супернику відповісти 

на це запитання, за що вона отримає 1 бал. 
Отож запитання: 

1. Акт виданий президентом України 
а).  Указ 
б) розпорядження 
в) постанова 
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2. Коли була прийнята конституція П. Орлика 
а) 1712  
б) 1700  
в) 1710 

3. Добровільне об'єднання громадян країни за певними політичними поглядами. 
а) громада 
б) партія 
в) спілка 

4. З якого віку постає кримінальна відповідальність неповнолітніх в Україні.  
а)  з 16  
б) з 18  
в)  з 21 

5. Орган влади покликаний вирішувати суперечності. 
а) прокуратура 
б) міліція 
в) суд 

6. Максимальна тижнева тривалість робочого часу відповідно до законодавства 

України: 
а) 36 годин 
б) 40 годин 
в) 48 годин  
Поки журі оцінює відповіді, проведемо гру з вболівальниками, які за кожну 

правильну відповідь принесуть 1 бал своїй улюбленій команді. 
 Найпоширеніший вид адміністративного стягнення? (штраф) 
 Він може бути цивільним, адміністративним, кримінальним? (кодекс) 
 Добровільний, рівноправний союз чоловіка та жінки з метою створення сім'ї? 

(шлюб) 
 Грошова одиниця в Україні? (гривня) 
А зараз конкурс, який має загадкову назву «Чорний ящик».  

Під музику виносять чорний ящик 
Вам потрібно відгадати, що знаходиться в ньому, давши правильну відповідь на 

запитання, за яку отримаєте 5 балів. 
 Основний документ особи, що підтверджує його громадянство. (паспорт) 
 Це отримує кожний громадянин України чоловічої статі, який пройшов 

військову службу в лавах Збройних сил України (військовий квиток) 
 Один з найдревніших знаків, який являється малим гербом України (тризуб) 

Що в чорному ящику?  
Надаємо слово журі  
А зараз конкурс капітанів, який має назву «Так-ні». Умови конкурсу: кожному 

капітану, ми поставимо по 4 запитання. Відповідаючи на них, вони повинні вимовити 

тільки слова: «так», або «ні». За кожну правильну відповідь - 1 бал.  
 Чи платне в Україні використання землі? (Так) 
 До складу України входять 15 областей. (Ні) 
 Чи передбачена кримінальна відповідальність за економічні правопорушення? 

(Так) 
 Якщо не знаєш законів, то це звільняє від юридичної відповідальності. (Ні) 
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 Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той 
самий злочин більше одного разу. (Так) 

 Чергові вибори до Верховної Ради України повинні відбутися у останню 

неділю грудня четвертого року повноважень її складу. (Ні) 
 Повноваження Президента можуть бути припинені у випадку його відставки. 

(Так) 
 Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати б 

місяців. (Ні) 
Наступний конкурс "Доповни речення ".  
За кожну правильну відповідь команда отримує 2 бали. Якщо речення доповнено 

не правильно, то даємо змогу команді-супернику дати правильну відповідь, за 

яку вона отримає 1 бал. 
1. Державними символами України є ...(Тризуб, Гімн, Прапор) 
2. Основні три гілки влади в Україні є ...(Законодавча, виконавча, судова) 
3. Влада народу в державі є ... (Демократія) 
4. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни, які досягли на день 

їх проведення... (18 років) 
5. Повноважним представником народу є ...(Народний депутат) 
6. Не допускається прийом на роботу осіб, які не досягли ...(16років) 
7. Авторами слів і музики державного гімну України є ...(сл. Чубинський, муз. 

Вербицький) 
8. Перше невід'ємним право кожної дитини є ...(право на життя) 
9. Чоловіки мають право одружуватись у віці ...(18років) 
10. Жінки мають право одружуватись у віці ...(17років) 
Надаємо слово журі.  

А зараз конкурс " Школа юних правознавців ". 
Умови цього конкурсу такі. Вам будуть запропоновані юридичні задачі, на 

обдумування, яких вам відводиться 1хв. Команда, яка дійшла правильної  

відповіді піднімає руку. За правильну відповідь команда отримує 5 балів. Якщо 

дана команда не дає правильної відповіді, то має змогу дати відповідь інша 

команда, яка отримає 3 бали. Отож, слухайте : 
1. Під час суперечки з однокласником, Лубенко Василь, 8-го класу 

погрожував йому фізичним насильством. Міліціонер, який проходив поруч, 

затримав Лубенка В. і доставив його у відділ міліції. Чи правомірні дії 

міліціонера? (так, погроза застосування фізичного насильства є проявом 

хуліганства, у якому може бути звинувачений Лубенко В.) 
2. Шестикласник, граючи у футбол, випадково розбив скло вітрини магазину в 

сусідньому будинку,  власник магазину наполягає на відшкодуванні. Чи 

вдасться йому це зробити? (Оскільки школяр ще не має джерел доходу і є 

неповнолітнім. Згідно з Цивільним кодексом України до відповідальності 

притягуються батьки, які допомагають відшкодувати збитки) 
3. Замість того, щоб піти до школи, учень Іванюк Ігор, 2002 року народження, 

пішов на територію місцевого сільгосппідприємства і пошкодив металеву 

огорожу. Хто понесе відповідальність за це правопорушення. (Батьки учня; 

до 14 років за дитину несуть відповідальність батьки) 
4. Батьки   з   сином   (9   років),   прямуючи  до  театру,   пізно  ввечері   
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перейшли  вулицю  у невстановленому місці. Співробітникам міліції, які їх 

зупинили, пояснили, що зробили вони це тому, що поблизу не було машин і 

взагалі рух вночі дуже невеликий. Хто буде відповідати за вказане 

правопорушення? (Порушення Правил дорожнього руху. До 

відповідальності можуть бути притягнені обидва дорослі пішоходи, 

дитина відповідальності не нестиме. Відсутність машин не впливає на 

оцінку дій порушників.) 
Наше ерудит-шоу підходить до кінця. Просимо журі підвести підсумки і 

визначити переможця. 
Сподіваємось, що вам, дорогі глядачі, наші учасники, сподобався наше ерудит-
шоу. Ви закріпили свої знання з основ правознавства. 1 тепер ваше завдання - 
вміло і шанобливо використовувати свої права, не тільки знати, але й 

виконувати всі свої обов'язки.  
 

№ Назва конкурсу Максимальна кількість 

балів 
Ком.  
9-го 

класу 

Ком. 
11-го 

Примітка 

1 Представлення команд  5 балів.    

2 Далі, далі, далі...  
кожна правильна 

відповідь 2 бали. 
   

3 
Конкурс з 

вболівальниками  
кожна правильна 

відповідь 1 бал 
   

4 Чорний ящик  5 балів.    

5 Конкурс капітанів "Так-ні"  
кожна правильна 

відповідь 16. 
   

6 Доповнити речення  
кожна правильна 

відповідь 2 бали. 
   

7 Школа юних правознавців  5 балів.    

 Загальна кількість балів     

 


