
10.12.2015р. 

Правознавчий калейдоскоп
 

Мета:   Спираючись на знання учнів з курсу «Практичного права» та курсу 
Правознавства виховувати в учнів пізнавальний інтерес до юридичної науки, 
популяризувати правові закони,формувати правову культуру 
школярів,використовувати теоретичні знання в життєвих ситуаціях,виховувати 

почуття відповідальності. 

Обладнання: Стіннівки, плакати, малюнки, Конституція України, 3агальна 

декларація прав людини, державні символи,запитання до гри,нагороди. 

Ведучий: Сьогодні в цьому класі зібралися десятикласники,правознавці,юні 

громадяни України. Правознавство розпочали вивчати в 9 класі,де 

познайомилися з ключовими питаннями теорії держави і права,вивчають галузі 

права,розбиралися у питаннях юридичної 

відповідальності,опрацьовували Закони України. У свій час знаменитий юрист 

Стародавнього Риму Ульпіан ,висловив чудову думку: «Знання права заслуговує 

найбільшої поваги». Усі ми є громадянами молодої незалежної держави України. 

Народ нашої країни прагне того,щоб Україна потрапила до групи 

високорозвинених держав.  Ми обрали шлях незалежності і демократії,тож 

поколінням, які вступають в життя, належить іти по цьому шляху. 

Ведуча: Сьогодні у грі беруть участь дві команди 

Команда - Голос народу 

Команда - Кабінет міністрів 

I. Конкурс «Візитна картка команди» (Команди представляють себе.) 

Ведуча: Правова наука точна і не допускає помилок. Від правознавців 
вимагався високий професіоналізм ,добре знання свого предмета. 

Судді будуть вимогливі до учасників гри. 

Представлення журі. 

II. Конкурс « Розминка» Команди відповідають на запитання по-черзі -  12 

запитань.  

1. Особа, що надає юридичну допомогу, правовий захист ?(Адвокат) 

2. Політична і правова належність особи до певної держави?(Громадянство) 



3. Представники народу в органах державної влади?(Депутат) 
4. Яка освіта є обов’язковою? (Повна середня) 
5. Які гілки влади існують в Україні? (Законодавча,виконавча,судова) 

6. Угода двох або більше сторін?(Договір) 

7. Суспільно-небезпечний вчинок?(Злочин) 

8. Перша збірка законів в Київській Русі ?(«Руська Правда») 

9. Всенародне опитування з важливих питань державного 

життя?(Референдум) 
10. Форма правління ,при якій на чолі держави стоїть одна 

особа?(Монархія)  
11. Форма правління,при якій вишу державну владу здійснює орган,обраний 

на певний термін?(Республіка)  
   12.Система загальних правил поведінки людини,заснованих на критеріях 

добра і зла?(Мораль) 

III.  Конкурс «Павутина» Розшифрувати правильно слова, розташувавши 
вірно літери. 

1. Президент. 1.Конституція. 

2. Громадянство. 2.Монархія. 

3. Республіка. 3.Референдум. 

IV.  Конкурс «Загадкові цифри» Команди називають юридичне значення 
цифр і подію, яка відбулася. 

29 квітня-1918 р.- обрання першого президента УНР -М.С.Грушевського. 

5 квітня 1710 р. - перша Конституція П.Орлика. 

16 липня 1990р.  - Декларація про державний суверенітет України. 

24 серпня 1991р. - Акт проголошення незалежності України. 

28 червня 1996р. - Конституція незалежної України. 

25 жовтня 2015р. - Місцеві вибори депутатів . 

Запитання до глядачів 

10 грудня 1948р. - Загальна декларація прав людини. 

1 грудня 1991р. - Референдум в підтвердження незалежності України. 

18 років - повноліття , обрання громадянства. 

21 рік - бути обраним в депутати. 



  35 років - бути обраним в президенти. 

V.Конкурс «Запитання від Феміди» Яка команда швидше підніме руку. 

1. Які бувають виборчі системи?( Мажоритарна,пропорційна,змішана) 

2. 0сновний документ,який засвідчує приналежність особи до держави (Паспорт) 

3. З якого віку учні можуть працювати у вільний від навчання час ?(з 14 років) 

4. На якій книзі дає присягу Президент України?(Пересопницьке Євангіліє) 

5.Герб України (Тризуб) 

6.Особа без громадянства (Апатрид) 

7.Усунення Президента з посади ВР (Імпічмент) 

8.Форма організації ,що заснована на рівноправній участі громадян у 

формуванні органів влади (Демократія) 

9. Які основні документи закріплюють права дитини (Конвенція ООН,  

Декларація прав дитини) 

10. Голова ВР України (В. Гройсман) 

 11.Орган Влади (Парламент) 

12.Урочиста церемонія вступу на посаду глави держави (Інавгурація) 

VI.  Конкурс «Казкова правознавча лотерея» 

1. Г.Х. Андерсон «Дюймовочка». Які злочини вчинили проти 

Дюймовочки?(утримання під замком, примушення до одруження) 

2. Казка «Колобок». Які права використав колобок?(свобода слова, 

пресування) 
3. «Попелюшка». Які права Попелюшки порушувались? (невиконання 

батьківських обов'язків піклування,приниження гідності) 
4. «Кіт у чоботях». Чи скоїв порушення кіт? (заволодіння чужим 

майном,шахрайство) 
5. «Снігова королева». Який злочин вона скоїла?(насильне 

утримання,позбавлення свободи думки та пересування) 

6. «Золотий ключик або пригоди Буратіно». Назвіть персонажів,що 

скоювали правопорушення. (Карабас - Барабас, Кіт Базиліо,Лисиця Аліса) 

VII.  Конкурс «Запитання суперникам». (Домашнє завдання) 

Команди по - черзі задають питання. 



VIII. Конкурс «Капітанів». Капітани аналізують ситуацію та знаходять 

правильний вихід. 

Ситуація №1: Батьки 17-річного Богдана вирішили виїхати на постійне місце 

проживання до Польщі , вони подали заяву про вихід з українського 

громадянства. Хлопець готовий переїхати ,але не хоче втрачати українське 

громадянство. Чи можна вирішити це питання.(Так,згідно з Законом України» 

Про громадянство України» виїзд за межі країни не призводить до втрати 

громадянства з 14 до 18 років - зі згоди неповнолітнього) 

Ситуація №2:Троє підлітків 14,15,16 років напали на 
перехожого, погрожували ножем, намагалися відібрати в нього гаманець. 
Захищаючись ,перехожий наніс підліткам легких тілесних ушкоджень. Чи 
буде перехожий притягнутий до відповідальності? (Ця обставина ,що включає 
юридичну відповідальність,не є протиправною, необхідна оборона, захист 
права на життя і здоров’я)  

Ведуча: Підводимо підсумки нашої гри. Слово надається суддям-гостям. 

Підсумки конкурсу стіннівок. Заключне слово надається Красоті Дар’ї  зі 
зверненням до українців. Дякуємо за увагу! Нагородження переможців. 
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