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Рівність прав не в тому,
що всі ними користуються,

а в тому, що вони надані усім.

Луций Сенека (Молодший)

Всеукраїнський тиждень права був
започаткований Указом Президента України №1149
від 08.02.2008 «Про Всеукраїнський тиждень права».
Проводиться він щороку в тиждень, що включає 10
грудня – День прав людини, який відзначається в
пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН
1948 року Загальної декларації прав людини.

Цей невеликий за обсягом документ (всього 30 статей) включає як
цивільні та політичні права (право на життя, на свободу від катувань, тортур,
свободу слова), так і соціально-економічні та культурні (право на створення
профспілок, на працю і відпочинок, медичне обслуговування).

Україна ратифікувала ці пакти 1973 р. Міжнародно-правові акти
отримали верховенство над внутрішнім законодавством і це надало
можливість громадянам, чиї політичні чи громадянські права були порушені,
та вичерпані можливості захисту, надані національним законодавством,
звернутися безпосередньо до Комітету з прав людини при ООН. Якщо ж
певне право людини не отримало конституційного закріплення в державі,
воно визнається таким на основі міжнародних актів.

На сьогодні конституції більш ніж 110 країн світу мають посилання на
Декларацію, яку можна розглядати як своєрідний міжнародний кодекс прав і
свобод людини, що відкрив цілу епоху боротьби за права особистості та її
свободи і дозволив людям усього світу об'єднатися разом у справі захисту і
забезпечення прав людини на Землі.

Долучилася до цього історичного документу і Україна, оскільки
розбудова правової держави та громадянського суспільства неможлива без
формування нового рівня правової свідомості та правової культури дітей і
молоді, що досягається лише за умов системного та повсякденного
професійно організованого правового виховання молодого покоління,
вагомою ланкою якого все помітнішими стають бібліотеки, основною метою
діяльності яких в цьому напрямку є підвищення рівня правової культури та
правосвідомості молодих громадян через систему інформування з питань
законодавства і права, зміцнення на цій основі законності та правопорядку в
суспільстві.

У роботі з правової освіти та інформування співробітники бібліотек
використовують все різноманіття форм і методів бібліотечної роботи: від
організації інформаційних куточків і стендів, різнопланових книжково-
ілюстративних виставок, проведення Днів інформації, оглядів, бесід до
підготовки зустрічей з депутатами, представниками місцевої влади,



6

працівниками держструктур тощо.
Багато молодих людей, хоч і поінформовані про правові норми, часто не

схильні їх дотримуватися. Спільно із правоохоронними органами, службами
у справах неповнолітніх та громадськими організаціями в бібліотеках варто
проводити вечори запитань і відповідей «Права, свободи, обов’язки
громадянина України», юридичні діалоги «Якби я знав закон», правові
ринги «Закон. Мораль. Совість», трибуни юриста «Діти України потребують
правового захисту», правові компаси «Ідеали Загальної декларації прав
людини і сучасна Україна», молодіжні конференції «Історична роль
проголошення Загальної декларації прав людини та Дня прав людини»,
правознавчі акції «Права та свободи людини, визначені Загальною
декларацією прав людини», інформаційно-правові відеогодини «Права
людини в міжнародних правових документах», інформаційні мандрівки
«Право — це мистецтво добра і справедливості», правові калейдоскопи
«Своєю силою закони зобов’язані правам».

Головною метою Тижня є підвищення загального рівня правової
культури підростаючого покоління, поширення інформації щодо прав і
свобод людини і громадянина та захисту прав людини, запобігання проявам
асоціальної поведінки в молодіжному середовищі.

Нормативно-правові документи, які допоможуть реалізувати головну
мету Тижня, є Указ Президента України №1149 від 08.02.2008 «Про
Всеукраїнський тиждень права», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10.09.14р. №815-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2014
році Всеукраїнського тижня права», Загальна декларація прав людини,
Декларація прав дитини, Конституція України тощо.

Тиждень права покликаний:
 акцентувати увагу молоді на питаннях становлення правового

простору України;
 сприяти подоланню правового нігілізму, розвитку інтересу молодих

людей до правової освіти, визначення ними свого ставлення до права як
соціальної цінності;
 сприяти розвитку компетентності молодих громадян у захисті прав,

свобод і законних інтересів особистості.
Найважливішу роль при організації Тижня права набуває етап

попередньої підготовки до проведення заходів. Саме на цьому етапі
організаторам (а це може бути спеціально створена робоча група) необхідно
чітко визначити мету та завдання Тижня права.

Розробниками рекомендацій пропонується загальна тема Тижня
«Права людини – твої права». Але кожна бібліотека на свій розсуд може
наповнити її більш конкретним змістом (наприклад, «Соціальні права
молодого громадянина України», «Проблеми забезпечення прав молодих
людей з особливими потребами» тощо).

При визначенні тематики Тижня права необхідно відштовхуватися від
актуальності, соціальної значущості запропонованої теми, пам`ятаючи, що
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Тиждень – це комплекс заходів, у ході яких користувачі бібліотеки можуть
отримати консультації правників з цілої низки питань, ознайомитись з
матеріалами виставок і стендів тощо. Також при розробці програми важливо
врахувати вікові особливості юнацької категорії користувачів та рівень їх
знайомства з правом. Форми і методи проведення можуть бути
найрізноманітнішими.

До програми заходів Тижня права рекомендуємо включити:

 зустрічі з представниками законодавчої та виконавчої влади,
представниками органів місцевого самоврядування, управлінь
Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України тощо;

 безкоштовні консультації юристів, адвокатів, правозахисників;
 огляди законодавчих та нормативно-правових актів, коментарів і

роз'яснення до них, книг і газетно-журнальних статей;
 проведення інформаційно-правових акцій, дискусій, юридичних

тренінгів, інтелектуальних аукціонів, брейн-рингів, правових діалогів,
рольових ігор, подіумів та ярмарків, «мозкових атак», дебатів та пазлів,
розгляд проблемних ситуацій, тренінгів з їх аналізу;

 книжкові виставки «Правовий ліцей», «Молодь осягає закон», «Я
молодий! Я маю право знати!», «Закон на службі людини», «Про право
не за підручником», «Закони не мають зворотної сили», «У світлі
українського законодавства», «Всі мають право знати про право»,
«Стверджуючи верховенство права» та «Знати, служити, захищати
право» (Про працівників юстиції та правоохоронних органів),
«Студенту, який вивчає право», «Під щитом Феміди», виставка веб-
сайтів «Твої права on-line».

Учасники заходів мають не просто знайомитися з текстами законів,
запам’ятовувати їх зміст (що само по собі теж важливо), але й через призму
права пізнавати проблеми життя, вчитися бачити за рядками тексту закону
реальні життєві потреби, проблеми, з якими вони стикаються повсякденно.

З цією метою пропонуємо провести такі інтерактивні заходи з правової
тематики: Інтернет-канікули «Право – суспільство – молодь», правову
мозаїку «Від власної ідеї до початку бізнесу», диспут «Права та обов’язки»,
лекторій «Попередження насильства в сім’ї», «Безпечний Інтернет», бесіди
«Актуальність професії юриста в наш час», «Адміністративна та кримінальна
відповідальність сучасної молоді», «Правила поведінки в соціальній мережі
Internet», інформину «Надання безоплатної первинної правової допомоги. Де
її отримати?», літературно-правовий квест «Допоможи Холмсу і Ватсону»,
слайд-лекції «Його величність – закон».

Звертаємо увагу на те, що книжково-ілюстративні виставки, стенди,
підготовлені до заходу, повинні відображати його основну тематику.
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Традиційно викликають інтерес у користувачів бібліотек виставки з циклу
«Знайомтеся: нові нормативно-правові документи», «Як виграти справу в
суді», «Механізми захисту прав і свобод молодої людини». Окрім цього,
необхідно підготувати буклети, інформаційні листівки актуальної правової
тематики для учасників заходу.

З урахуванням специфіки молодіжної аудиторії акцент слід робити на
інтерактивні методи правового впливу на молодь, які стимулюють її
творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на
принципі багатосторонньої взаємодії, а головне – привертають увагу
молодих людей.

Наприклад такі: рольова гра «Якщо підліток потрапив до міліції»,
подорож веб-ресурсами Інтернету з питань права для молоді «Віртуальний
світ права для тебе», вечір документального кіно «Права молодої людини:
український контекст», інтелектуально-правовий тир «Стріли правосуддя»,
бліц-турнір «Сам собі юрист», правовий хокей «Кримінальна
відповідальність неповнолітніх», відео-лекція «Правопорушення: поняття,
види, відповідальність», рольові ситуативні ігри «Правова асамблея героїв
книг», «Якщо ви потрапили в біду», гра-квест «Заповіт Агати Крісті», медіа-
гра «Мистецтво бути правим», літературно-правовий квест «У пошуках
істини», правий брифінг «Dura lex, sed lex» (Суворий закон, але це закон),
інтелектуально-правові олімпійські ігри серед молодіжних команд «З правом
по життю», естафета думок «Право на професійну освіту», форум «Право
молоді на працю: Запитай у влади», правовий ринг «Права: що ми знаємо про
них» тощо.

В ході Тижня права доцільно організувати вуличну акцію «Правова
бібліотека під відкритим небом» з тематичними зонами:

 «Площа державних послуг» (послуги е-урядування),
 «Юридичне перехрестя» (довідково-правові системи, безкоштовні

юридичні консультації),
 «Правовий прес-проспект» (матеріли засобів масової інформації).

Повага прав людини починається з відношення суспільства до своїх
дітей.

Організація Об’єднаних Націй у Всесвітній декларації прав людини
проголосила, що діти мають право на особливий захист, турботу і допомогу.
Дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку. Всі діти,
народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим
соціальним захистом. Захист прав дітей, забезпечення їх повноцінного
розвитку – проблема національного значення.

Про свої права малі громадяни планети можуть дізнатися зі спеціального
документу, який називається Конвенція ООН про права дитини, що був
підписаний 20 листопада 1989 року та встановлює міжнародні норми
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захисту прав дітей і є унікальним за повнотою охоплення проблем дитинства.
В залежності від віку дітей протягом тижня рекомендуємо провести

правознавчі вікторини, ігри, квести, турніри, конкурси презентацій, малюнків
з правознавчої тематики, зокрема: правовий тренінг «Конвенція про права
дитини на захисті кожного», вікторину «Запитання від Феміди», правовий
бліц-турнір «Великі права маленької дитини», калейдоскоп правознавства –
«Закон захищає дитинство», правову абетку «Говорять рядки закону»,
правовий квест «У пошуках істини», гру-подорож «Вивчаємо права дитини»,
бліц-тест «Чи знаєш ти зміст Конвенції ООН про права дитини».

Юнакам та дівчатам потрібно думати про свої права, щоб мати рівні
можливості для досягнення своїх цілей. Кожен повинен відповідальності за
свій вибір та більше можливостей застосовувати свої права. Коли люди
поважають права один одного, це допомагає створити більш справедливий і
мирний світ.

Додаток 1

СЦЕНАРІЇ

Центральна міська бібліотека
Світловодської МЦБС

Рівний – рівному
(Правова гра)

Мета: Навчити підлітків самостійно працювати з текстом Конвенції про
права дитини. У грі розглядаються конкретні ситуації порушення прав
дитини на прикладі літературних героїв.

Обладнання: Путівник з розробленим маршрутом, вказівками зупинок,
дороговкази, придумати зелене і червоне світло, цукерки. Роздатковий
матеріал: «Права дитини згідно з Конвенцією»

1-й ведучий: Вітаємо усіх, хто зібрався сьогодні помандрувати разом з нами
країною Права і Закону. Сподіваємося, що всі прихопили з собою в нелегку
дорогу солідний багаж знань, не забули про власний життєвий досвід і надію
побачити світло у кінці тунелю! Нас чекають цікаві зупинки, нелегкі
випробування, здоровий дух суперництва і свіжість відкриттів.

2-й ведучий: Щорічно, 20 листопада, майже у всіх країнах
відзначається Всесвітній день дитини. Це не тільки свято дітвори, але і
нагадування дорослим про те, що вона потребує їх постійної турботи і
захисту і що дорослі несуть відповідальність за неї.
1-й ведучий: Цей день не тільки галасливі і веселі святкування для дітей, але
і нагадування суспільству про необхідність дотримання і пошани прав
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дитини як необхідної умови для формування гуманного, справедливого і
благополучного суспільства.
2-й ведучий: У різних країнах діти наражаються на небезпеки. Якщо в
благополучній Америці – це негативні наслідки телепереглядів, то в країнах
Африки і Азії дітям загрожує голод, СНІД, неписьменність і військові
конфлікти. Рівень дитячої смертності в найменш розвинених країнах майже в
два рази вище, ніж в тих, що розвиваються.
1-й ведучий: Як ви вважаєте, наша країна - правова держава? (Відповіді). Чи
може бути в безправній державі розмова про якісь права дитини? (Відповіді)
2-й ведучий: Ніколи в Україні, навіть у воєнні роки, не було таких страшних
цифр: третина всіх дітей, що потрапляють в будинки дитини, "відказні".
Матері відмовляються від рідного дитя свого із-за убогості або пияцтва. Діти
голодують, старцюють, збільшується число дітей, які не відвідують школу
через відсутність одягу, взуття, шкільного приладдя. У країні мільйони
безпритульних. Більше половини цих дітей хворі, багато хто виснажений.
Ніхто з них за своє коротке життя не зустрів дорослого, якому міг би
довіритися, звернутися по допомогу.
1-й ведучий: Наша сьогоднішня зустріч і буде присвячена правам дитини.
Права дитини відображені в Конвенції, прийнятій 20 листопада 1989 року на
засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Цей документ повинні знати всі діти
світу. Конвенція тому й існує, що всі дорослі люди чудово розуміють - з
безправної, заляканої дитини може вирости тільки безправний, заляканий
дорослий. Чи знає свої права дитина? Про це і подумала Світова спільнота,
приймаючи Конвенцію про права дитини. Вона починає діяти, коли людина
робить перше зітхання - вступає в життя.
2-й ведучий: Тож вирушаємо в дорогу. Але спершу нам потрібно вибрати дві
команди, в кожній по 8 учасників. Вибирати команди ми будемо за
допомогою цукерок. Зараз кожен з вас отримає цукерку.
(Ведучий роздає кожному по І цукерці. Цукерки трьох видів: 8 - одного виду,
8 - іншого, інші - для уболівальників.)
А тепер давайте домовимось, що за кожну правильну відповідь команда
отримує бали – цукерки.
1-й ведучий: Правильність ваших відповідей оцінюватиме наше
компетентне й справедливе журі – Казковий Суд.
2-й ведучий: У Конвенції про права дитини записано: «Через її фізичну і
розумову незрілість потребує спеціальної охорони і турботи». Ця охорона і
турбота покладається на батьків дитини. Сім’я – маленька держава, де діють
свої порядки і звичаї. У сумній і зворушливій розповіді А. П. Чехова
«Ванька», написаній сто років тому, ми бачимо повне безправ’я підлітка.
1-й ведучий: Загорілося червоне світло і ми з вами прибуваємо на 1 зупинку,
яка називається «Пункт охорони прав дитини»
(Сценка з розповіді А.П. Чехова «Ванька»)
1-й ведучий: Про які порушення статтею Конвенції йдеться в даному уривку?
(Відповіді). У яких творах українських і зарубіжних письменників показано



11

безправне положення дітей і підлітків? (О. Некрасов «Селянські діти»;
В. Короленко «Діти підземелля «; В. Гюго «Знедолені Люди», «Людина, яка
сміється»; Е. Мало «Без сім’ї»). Назвіть художників і їх картини, в яких
відображено безправне життя дітей. (В. Перов «Трійка»; К. Маковський
«Побачення».)
(За правильну відповідь команда отримує 3 бали)
2-й ведучий: Дякую за відповіді! Можна вважати, що ми вдало провели час
на першій зупинці і зараз вирушаємо далі… Дорога привела нас на ІІ зупинку
«Сказка ложь, да в ней намек…» Ваше завдання – прослухати телеграми,
які надіслали скривджені діти до Будинку захисту прав дитини, впізнати цих
дітей та згадати, яке саме право щодо них було порушено. (За правильну
відповідь команда отримує 2 бали)
Текст телеграм і відповіді до них :
3. «Рятуйте! Нас з’їв сірий вовк!»
(Червона Шапочка і бабуся із казки Ш. Перро «Червова Шапочка», С. 6)
2. «Діти, допоможіть! Посадили мене в тюрму за те, що допоміг Гарбузу
повернути його будиночок.»
(Цибуліно із казки Дж. Родарі «Пригоди Цибуліно», С. 11;С. 40.)

4. «Мені дуже холодно в зимовому лісі. Діти, допоможіть знайти квіти.»
(Падчерка із казки С.Маршака «Дванадцять місяців», С. 19, С. 31.)

5. «Діти, мене відвезли від бабусі і названої сестри в льодове царство.
Мені холодно, я хочу додому.»
(Кай із «Снігової королеви» Г. Х. Андерсена, С. .9; С. 8)
6. «Діти, я хочу на бал, а мене примушують працювати без відпочинку»
(Попелюшка із казки «Попелюшка» Ш. Перро, С..З1, С. 16)
1-й ведучий: Від перехрестя мандруємо вуличками і зупиняємося на Ш
зупинці -«Юридичні міні-словники». Тут володарює суворий консультант з
питань термінології. Він і проведе з вами тур «Далі, далі…». (На запитання
дається відповідь одразу, не роздумуючи. Якщо відповіді немає, не
отримуєте «+»). Згадайте правила побудови словника і хай вам щастить! (За
правильну відповідь команда отримує 3 бали)

7. Блок термінів 10x10
1. Особа, яка надає юридичну допомогу, правовий захист. (Адвокат)
2.Неспроможність юридичної особи задовольнити в строк вимоги кредиторів.
(Банкрутство)
3. Іноземні гроші. (Валюта)
4.Політична і правова належність особи до певної держави. (Громадянство)
5. Повноважний представник народу в органах державної влади. (Депутат)
6.Нормативний акт вищої юридичної сили. (Закон)
7. Притягнення Президента до відповідальності. (Імпічмент)
8. Об’єднані і систематизовані за певними сферами норми права. (Кодекс)
9. Сукупність матеріальних цінностей, що належать власникові. (Майно)
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8. Люди, що перебувають на території даної держави. (Населення)

II. Блок
1. Одна з форм оскарження судових рішень, що дає право переглядати справу.
(Апеляція)
2.Сукупність правових норм, які регулюють діяльність банків. (Банківське
право)
3.Психічне ставлення особи до протиправної поведінки. (Вина)
4.Складовий елемент системи права. (Галузі)
5.Угода двох або більше сторін. (Договір)
6.Суспільно-небезпечний вчинок. (Злочин)
7.Вступ Президента на посаду. (Інаугурація)
8. Згода сторін з усіх істотних умов. (Консенсус)
9. Зміна місця проживання. (Міграція)
9. Дії, вчинені з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається.
(Необхідна оборона.)
2-й ведучий: Дякуємо, приємно бачити, що ви добре володієте юридичними
термінами, тож ми рухаємось далі до нових завдань. Бачу широку площу, а
там і назва її: «Майдан Загальнолюдських цінностей». Тут нас чекає
допитливий представник мас-медіа, який-вже приготувався взяти інтерв’ю у
кожного з наших гравців. Відповідайте змістовно, бо це дуже важливо для
преси.
(За правильну відповідь команда отримує 4 бали)
1. Чи порушив закон Буратіно у казці О.Толстого «Золотий ключик»
небажанням вчитись? (Так)
2. Яке право порушив Іван-царевич у казці «Царівна жаба»? (На власність
особистих речей)
3. Хто у казці «Колобок» учинив найнебезпечніший злочин? Який саме?
(Лисиця. Вбивство)
4. У казці Андерсена «Дюймовочка» який злочин вчинили окремі персонажі
проти Дюймовочки? (Викрадення)
5. Які правопорушення скоїла Лисичка у казці «Котик і півник»?
(Хуліганство)
6. Чи порушили Дід і Баба права Колобка в однойменній казці?
(Якщо розглядати Колобка як дитину, а Діда й Бабку – як його батьків, то у
відповідності до т..27 Конвенцій про права дитини, а також згідно з
Конституцією України та Сімейним кодексом, Дід і Бабка несуть
відповідальність за забезпечення безпечного існування своєї дитини і мають
піклуватися про нього. В цьому випадку вони відповідальні за загибель
Колобка.)
До речі, а чи збиралися Дід і Баба з’їсти Колобка, як ви гадаєте?
1-й ведучий: Дякуємо за напружену працю! Ось так блискавично ви довели
всім, що права дитини вивчалися вами скрупульозно і з цікавістю, команди
отримали солодкі відзнаки , які стануть вашими проїзними квитками. Для нас
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увімкнулося зелене світло – їдемо далі! Коли загориться червоне світло, ми
опинимося у тупику Правопорушень і спробуємо допомогти чарівній
дівчинці, яка опинилась тут. (За правильну відповідь команда отримує 3 бали)
Які права Попелюшки порушувались у казці? Хто їх порушував?
(Мати та її дочки:
- право на повагу її достоїнства;
- право на свободу та особисту недоторканність;
- право на невтручання в особисте життя;
- право на свободу думки й слова;
- право володіти, користуватися своєю власністю;
- право на вільний вибір праці та отримання за неї винагороди;
- право на рівні можливості;
- право на відпочинок;
Батько:
- право на батьківське піклування та
утримання;
Принц:
- право на вільний рух;
- право на вільний добровільний вступ до шлюбу (за наказом Принца).
1-й ведучий: Рух продовжуємо і ось за хвилину ми прибудемо на проспект
Феміди. Тут працює «Справедливий Суд», який захищає права всіх-всіх
скривджених. Уявіть, що ви – судді Справедливого Суду.
Завдання для 1-ї команди: До вас звернувся ошпарений Вовк із скаргою на
поросят. Що ви йому відповісте?
Завдання для 2-ї команди: До вас звернувся Вовк зі скаргою на гномика Васю
(з мультфільму «Самый маленький гном»). Якою буде ваша відповідь?
(Змістовність відповіді, її обґрунтованість оцінюється журі від 3 до 8 балів)
2-й ведучий: Надамо нашому журі час визначити переможця гри.
1-й ведучий: Отже ми й прибули на останню зупинку «Батьки і діти» і
наша подорож закінчується. Ми сьогодні багато говорили про права дитини.
А чи вміють діти користуватися своїми правами?
А тим часом послухаємо, що нам розповість мама-Лисичка, яка разом з
хлопчиками-лисичками чекає автобуса.
«Зовсім недавно я була у своєї подруги в гостях. У неї сини-двійнята, учні 6-
го класу. На уроках правознавства вони якраз вивчали свої права. І ось
подруга стала мені на них скаржитися: «Мої діти стали дуже грамотні». У
будинку звучать такі діалоги:
-Сходи за хлібом в булочну!
-Не маєш права експлуатувати дитину.
-Вимий посуд!
-Не маєш права використовувати дитячу працю.
-Помий руки!
-Це насильство над особою!
-Вимкни телевізор і сідай за уроки, інакше ти в мене заробиш!
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-Це прояв жорстокості.
Ось така плутанина, справжній «єралаш».
2-й ведучий: Наше резюме: кожна дитина має не тільки рацію, але і
обов’язки перед суспільством, що і показала нам розповідь Лисички.
1-й ведучий: А тепер давайте, послухаємо наше поважне журі, яке склало всі
ваші цукерки і визначили переможця. То хто ж сьогодні має право ласувати
торт.
(Виступ журі.)
(Команді-переможниці вручається торт)
2-й ведучий: Дякуємо вам всім за ваші знання, за вашу активність. До
побачення. До наступних зустрічей.

(Популяризація книги: Інформаційне видання. – Кіровоград: Кіровоградська
ОЮБ ім. О. М. Бойченка, 2008. – С.3-9. [Електронний ресурс] – Електронні
дані. – Режим доступу: http://lib.kr.ua/index.php?menuid=36 – Загол. з титулу

екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014.)

Додаток 2

Юськів Н.Й.

Права і обов’язки громадян України.
Діти та їхні права

(Брейн-ринг)

Брейн-ринг – відома телевізійна гра, в основі якої лежить змагання, де
стартом є складне цікаве запитання, а фінішем – правильна відповідь.
Необхідно зуміти швидко зреагувати, адже час прийняття рішення
обмежений.
Успішне проведення брейн-рингу вимагає підготовчої організаційної

роботи, а саме:
 наявності спеціально обладнаного приміщення (класу), кількості ігрових

столів, яка повинна відповідати кількості учасників;
 встановлення на кожному столі сигнального пристрою або дзвінка, щоб

ставити до відома ведучого про готовність команди відповідати;
 призначення ведучого, який є одночасно організатором і арбітром гри.
Готуючись до брейн-рингу, учням дають завдання:
1. Створити команди.
2. Дати їм назви.
3. Обрати капітанів.
4. Обрати девіз команди.
5. Підготувати газету з правознавчої тематики.

http://lib.kr.ua/index.php?menuid=36
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6. Підготувати прислів’я з правознавчої теми.
7. Розшукати вислови відомих людей про право.
8. Підготувати антирекламу.
У першому турі команда повинна дати правильну відповідь на три

запитання, тоді вона зможе зайняти стіл лідера.
Команда, яка найдовше утримається за столом лідера, вважається

переможцем гри.
Гру розпочинають ведучі із вступними словами:
1-й ведучий: Добрий день, дорогі друзі!
2-й ведучий: Добрий день!
1-й ведучий: Ми раді вітати всіх, хто зібрався у цьому залі – юних

правознавців.
2-й ведучий: Фахівців у галузях громадянського, адміністративного,

кримінального та шлюбно-сімейного права.
1-й ведучий: Сьогодні на нашій сцені виступатимуть ті, хто через декілька

років стане на стражі закону.
2-й ведучий: Майбутні юристи, судді, прокурори, адвокати.
1-й ведучий: Та просто законопослушні громадяни. Тому зараз на сцену я

запрошую команду правознавців "Праволюби".
Представляється капітан команди, члени команди, команда виголошує свій
девіз: "Як світло денне, нам потрібне право, бо без законів не живе держава!"
2-й ведучий: А я запрошую команду правознавців "Освітяни".

Представляється капітан команди, члени команди, команда виголошує свій
девіз: ”На ниві правових знань немає краще освітян!”

Звучить музика, команди займають свої місця

1-й ведучий: Як на кожному солідному конкурсі, Ваші знання оцінюватиме
компетентне журі...
2–й ведучий: Наш перший конкурс буде проходити за принципом брейн-

ринга: короткі чіткі запитання – короткі чіткі відповіді, на обміркування яких
ви матимете 30 секунд. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.
Якщо команда не дає правильну відповідь на поставлене запитання, то цей
шанс передається команді суперників.

Питання для брейн-рингу:

1. Це слово є синонімом термінів "посередник", "проведор", комісар". Воно
означає особу, яку наділив парламент обов’язком здійснювати контроль за
дотриманням прав та інтересів людини і громадянина. (Омбудсмен).
2. Цією мовою розмовляли Юлій Цезар і Цицерон, Юліан Клавдій і

Корнелій. У V столітті вона почала вмирати. На ній записані "Пакти і
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конституції законів та вольностей Війська Запорізького". Сьогодні цією
мовою широко користується медицина. (Латина).
3. 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).
4. Вольтер сказав, що «Свобода полягає в тому, щоб залежати лише від…»

Що сказав Вольтер? (…закону).
5. Завершіть фразу Віктора Гюго «Право – це все те, що є істинне та …»
(…справедливе).
6. Дочка Урана і Геї, друга дружина Зевса. За однією з версій,  мати

Прометея. Богиня передбачення. Передавала людям повеління Зевса.
Зображувалась з пов’язкою на очах (символ неупередженості), терезами в
одній руці і мечем в другій. Хто вона? (Феміда).
7. У наш час це слово є крилатим словом і юридичним терміном: так

називають, наприклад, право постійного члена Ради Безпеки ООН
заборонити прийняття рішення, з яким він не згоден. Цим правом
користується і Президент України. Яке це слово? (Вето).
8. У Шрі-Ланці він називається асамблеєю, в Ісландії – альтингом, Норвегії

– стортингом, в Ірані – меджлісом. А як він називається в Україні?
(Парламентом).
9. У кожного народу є прислів’я, котрі говорять про те, що добре, а що

погано в житті. Пам’ятайте: «На злодію і шапка горить», а «У брехуна
сльози …» (…дешеві).
10. Ще одне прислів’я говорить: «І той злодій, хто…» Хто ж це вважається

злодієм згідно з цим прислів’ям? (Знав та змовчав).
11. Ще один латинський афоризм означає «Знання закону не в тому, щоб

знати його слова, а в тому…» В чому ж полягає знання закону, на думку
давніх латинян? (А в тому, щоб розуміти їх зміст).
12. Чи є громадянином України дитина, яка народилася на території

України від осіб без громадянства, котрі постійно проживають в Україні?
(Так).
13. Певні правила соціальної поведінки людини. (Мораль).
14. Основний Закон України. (Конституція).
15. Особа, наділена державою юридичними правами та обов’язками.
(Громадянин).
16. Правило поведінки, що склалося людством протягом тривалого часу.
(Звичай).
17. Людина, що виступає носієм різних суспільних відносин у державі.
(Особа).
18. Перше і важливе право кожного громадянина. (Особиста свобода).
19. Здатність особи мати права і обов’язки. (Правоздатність).
20. Винна протиправна дія. (Правопорушення).
21. Протиправна поведінка. (Проступок).
22. Повна незалежність держави. (Суверенітет).
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23. Герб України. (Тризуб).
24. Гімн України. («Ще не вмерла Україна»).
25. Основний документ, який засвідчує приналежність особи до держави.
(Паспорт).
26. Автор першої в історії українського народу справді демократичної

конституції. (Пилип Орлик).
27. Членами політичних партій можуть бути тільки громадяни України, які

досягли… (…18-річного віку).
28. Засновником молодіжних та дитячих організацій можуть бути

громадяни … (…15-річного віку).
29. Максимальна тривалість робочого часу в Україні… (…40 годин на
тиждень).
30. Повна дієздатність громадян настає… (…з 18-річного віку).
31. Суспільно небезпечна дія або бездіяльність, за які передбачено

кримінальне покарання. (Злочин).
32. Кримінальна відповідальність неповнолітніх за особливо тяжкі і

небезпечні злочини настає… (…з 14 років).
33. Кримінальна відповідальність неповнолітніх настає… (…з 16 років).
34. Найпоширеніший вид адміністративного стягнення. (Штраф).
35. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути

укладені підприємством лише з працівником, який досягнув… (…18 років).
36. З якого віку настає правоздатність громадян. (З дня народження).
37. Президент України обирається… (…всенародним голосуванням).
38. Президентом України може бути особа віком… (…не молодша 35 років).
39. Найдавніша класова людська цивілізація. (Рабовласницька).
40. Джерелом особистого і суспільного багатства є … (…праця).
41. Не допускається прийом на роботу осіб, які не досягли… (…16-ти років).
42. Перше невід’ємне право кожної дитини. (Право на життя).
43. Коли було прийнято Декларацію про державний суверенітет України?
(16 липня 1990 р.).
44. Коли підписано Акт проголошення незалежності України? (24 серпня
1991 р.).
45. Чи платне в Україні використання землі? (Так).
46. Чи передбачена кримінальна відповідальність за екологічні

правопорушення? (Так).
47. У чиї функції входить забезпечення стабільності грошової одиниці

України – гривні? (Національного банку України).
48. Конституційний принцип, за яким особа, яка підозрюється у скоєнні

злочину, вважається невинною до того часу, поки її вину не буде доведено.
(Презумпція невинності).
49. Правило поведінки, що склалось людством протягом тривалого часу.
(Звичай).
50. Вид, міра поведінки особи щодо використання та здійснення прав.
(Обов’язок).
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ІІ-й тур: Конкурс на кращу правознавчу газету.
ІІІ-й тур: Конкурс прислів’їв на правознавчу тему.
IV-й тур: Конкурс висловів на правознавчу тематику.
V-й тур: Конкурс ескізів.
VІ-й тур: Конкурс антиреклами.
VІІ-й тур: Конкурс пісні.

(Юськів Н.Й. Права і обов’язки громадян України. Діти та їхні права:
Брейн-ринг / Н.Й. Юськів [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим

доступу: scribd.com›doc/180952232/03-vyhov-ljudynu / – Загол. з титулу
екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014)

Додаток 3

«Твоя правова культура»
(Правовий турнір старшокласників)

Гончарова Лариса Федорівна, вчитель
історії та правознавства Станіславської
загальноосвітньої школи І-III ступенів
ім. К. Й. Голобородька

Мета турніру: глибше ознайомити учнів з правом, його важливою роллю в
житті суспільства, сприяти усвідомленню ними необхідності знань Конвенції
прав дитини.

Обладнання: Біля стенду «Школа – територія закону» виставка книг з
правової тематики «Закон і ти», запрошення, оголошення про захід
(підготовлене і розміщене на стенді оголошень напередодні), пам΄ятка для
підлітків «Твої права», дошка, на якій записана назва турніру, картки із
завданнями, позивні турніру,ілюстрації до казок, «золоті» та «срібні монети»,
головні убори, назви команд, виставка в ілюстраціях «Права дитини», анкета
для учасників заходу, інформаційні листівки (додаток 2,3,4,5).

Гасла: «Правдивий показник цивілізації – не рівень багатства й освіти, не
величина міст, не велика кількість урожаю, а обличчя людини. яку виховує
країна» Р.Емерсон

План проведення турніру
1. Вступне слово вчителя
2. Конкурс команд
3. Конкурс капітанів

http://dnpb.gov.ua/id/1841/
file:///D:/СЕТЕВАЯ~/Чуйко Т.О/сценарии право/брей-ринг.docx


19

4. Конкурс вболівальників
5. Заключне слово вчителя

Попередня підготовка: учні підготували оголошення про захід, запрошення,
які вручили директору школи С.Я.Квадріціусу, сільському голові Желуденко
В.В., заступнику директора з навчально-виховної роботи Діхтярьовій Т.О.,
заступнику директора з виховної роботи Кобець Л.В., соціальному педагогу
Безродній С.П., психологу школи Черниченко Г.І., працівнику у справах сім΄ї
та молоді Куліш О.В., членам молодіжної ради Квадріціус Н.С., Смутченко
О.С., дільничному інспектору Кавуну М.С., бібліотекарю Довгань Н.Г.
В турнірі беруть участь учні 9-х і 10-х класів. В центрі уваги – дві команди
по 5 чоловік. В одній команді «Аргументи» учні 9-10 А кл., в другій «Факти»
– учні 9-10 Б класів. Їх підтримують вболівальники – учні кожного класу. За
окремими столами сидять ведучий турніру та журі. Ведучий турніру – учень
11-го класу. Журі – учні 11 кл.( 3 учні). Перед початком заходу пані
Аргументи та пані Факти пропонують учасникам відповісти на питання
анкети (додаток 1)
Звучать позивні
Пані Аргументи і пані Факти вітають присутніх. Демонструється
соціальний ролик «Права дитини».

Вступне слово вчителя
В час розбудови української правової держави актуальною є правова
грамотність її громадян, особливо молоді. Знати свої права має кожен
громадянин держави. В Україні затверджено Національну програму правової
освіти населення. Вона передбачає створення необхідних умов для набуття
громадянами держави правових знань та навичок у їх застосуванні,
забезпечення доступу до джерел правової інформації. Для молоді розуміння і
реалізація прав людини – це складові підготовки до життя в демократичному
суспільстві. Вміння та компетенції учнів 9-10-х класів формуються на уроках
правознавства, позакласних заходах, тому ми сьогодні узагальнимо наші
знання права, застосуємо на практиці знання Конвенції прав
дитини,Конституції України. Вітаю усіх часників турніру «Твоя правова
культура» і бажаю успіху.
Ведучий: починаємо І тур нашого змагання.

КОНКУРС КОМАНД
Кожній команді належить відповісти на 5 питань, які оголошуються по черзі.
Ведучий: завдання команді А

- Назвіть, одну з форм захисту прав дітей, позбавлених батьківського
спілкування ( опіка)

Ведучий: завдання команді Ф
- З якого віку людина може обирати громадянство ( з 18 років )

Команді А
- Де записані обов’язки учня ( Статут школи )
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Команді
- З якого віку наступає кримінальна відповідальність? ( з 18 років )

Команді А
- Який документ засвідчує приналежність особи до держави ( паспорт )

Команді Ф
- Перше невід’ємне право кожної дитини ( право на життя )

Команді А
- Чи застосовують смертну кару до неповнолітніх? ( Ні )

Команді Ф
- Винна протиправна дія ( Правопорушення )

Команді А
- Зі скількох років Конвенція ООН передбачає право дітей на

підприємницьку діяльність? ( з 16 років )
Команді Ф

- З якого віку дитина має право на повагу її людської гідності? ( З
народження)

Кожна команда за правильну відповідь одержує монети ( команда А – золоті,
команда Ф– срібні)
Ведучий: починаємо ІІ тур нашого конкурсу

КОНКУРС КАПІТАНІВ КОМАНД
Кожен капітан зачитує уривок з казки, демонструється ілюстрація. Завдання -
проаналізувати, які права дитини були порушені згідно з Конвенцією про
права дитини.

Капітан команди А
- Попелюшко! Знову сидиш. Підлогу не підмела, вогонь не розпалила,

грядки не сполола. Донечки мої ріднесенькі! Пташенята ви мої! Вже
прокинулися? Як вас спалося, любі донечки?

- - Снідати ще не кликали?
- - Зараз дам вам чаю! Попелюшко, неси чай.
- - Ой, як мої сестри схожі на свою матір: і обличчям, і вдачою. Усе їм не

так, як і їй. І вони мене не люблять. Мачуха змушує виконувати всю
важку роботу – чистити казани і каструлі, мити східці, прибирати в
кімнатах. І хоч як би я не старалася, ніхто мене не похвалить.

Капітан команди Ф
Давно колись жила маленька принцеса на ім’я Білосніжка. Вона була лагідна,
добра і гарна. Жила вона зі злою мачухою-королевою. Остання крім себе
нікого не любила і вважала себе найвродливішою та найрозумнішою у
всьому королівстві. Кожного ранку вона брала в руки свої чарівне дзеркальце
і запитувала його:

- Чи ж я в світі наймиліша, найчарівніша, найрозумніша?
Дзеркало відповідало їй, що вона найчарівніша. Але одного разу воно
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відповіло:
- Ти чудова, слів немає,

Але є в нашім краї
Диво справжнє – гарне й ніжне
І це диво – Білосніжка.
І тоді покликала королева вірного слугу:

- Заведи принцесу в хащу
В темряві одну залиш,
Там страшні у звірів пащі –
Їй додому не прийти.
Конкурс «Ситуація»
Ведучий: Яке правопорушення скоїв казковий герой? (додається відео
«Казкові герої в країні прав і обов΄язків»)

КОНКУРС ВБОЛІВАЛЬНИКІВ
Куди звернутися?
А: Ви стали свідком ДТП (до міліції)
Ф: Вашого друга затримали працівники міліції і, як він стверджує, його
побили (до прокуратури)
А: Прийшовши додому, ви виявили, що двері вашого будинку зламали (до
міліції)
Ф Ваші батьки укладають угоду і хочуть перевірити її законність (до
адвокатури)
А: Вашого родича звинувачують у злочині (до адвокатури)
Ф Ви почули в сусідньому будинку постріли, крики (до міліції)
А: До кого може звернутися дитина, якщо її права порушили батьки? (до
органів опіки та піклування при райдержадміністраціях)
Ф: Ваш знайомий був викликаний як свідок злочину і з ним грубо
поводилися (до прокуратури)

Голова журі оголошує результати конкурсу.

Заключне слово вчителя.

Дякую всім за участь. Команди добре попрацювали. Бажаю всім
учасникам успіхів.

АНКЕТА УЧАСНИКА ТУРНІРУ
(початкове опитування)

1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Ваш вік і клас, у якому навчаєтесь.
3. Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття?
4. Чи актуальна сьогодні проблема захисту прав дитини?



22

5. Які права та свободи, на вашу думку, захищає міжнародне та українське
законодавство?
6. Чи можете ви сказати, що добре обізнані з міжнародним та українським
законодавством, яке захищає права дитини:

 а) так;
 б) ні;
 в) у деякій мірі.

7. Де ви отримали знання про права дитини:
 а) на уроках правознавства;
 б) на спецкурсі під назвою;
 в) ваш варіант.

8. Чи хотіли би більше дізнатись про законодавство, що захищає права
дитини: а) так; б) ні.

(Гончарова Л. Ф. Твоя правова культура: Правовий турнір
старшокласників / Л. Ф. Гончарова [Електронний ресурс] – Електронні дані.
– Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/43062/ –
Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014.)

Додаток 4

Джерела інформації про права дитини в Інтернеті
[Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу:

http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/43062/ – Загол. з титулу
екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014.

ВОЕS – це безприбуткова організація з прав дитини, яка подає текст
Конвенції про права дитини. http://www.bоеs.oгg
Центр для дітей Європи. Центр для дітей Європи - це служба документації
та інформації Програми для дітей Ради Європи. На сайті містяться документи
діяльності Ради Європи, ООН та ЮНІСЕФ про права дитини.
http://еuгосhild.glа.ас.uk/
Мережа інформації про права дитини (СRIN). Це глобальна мережа
організацій із прав дитини, яка сприяє реалізації Конвенції про права дитини.
Цей сайт в Інтернеті містить великий обсяг інформації про права дитини.
http://www.crin.org
IСDС - міжнародний центр розвитку дитиня (ІСDС) під егідою ЮНІСЕФ є
міжнародною базою знань і навчальним центром з питань прав дитини. На
сайті міститься перелік публікацій у повному обсязі, а також у короткому
викладі останні дані й тематика досліджень. http://www.unicef-
icdc.org/welcome/
ІСRС - caйт Міжнародною Комітету Червоного Хреста (IСRС) містить

http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/43062/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/43062/
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широкий перелік інформації з питань міжнародного гуманітарного права.
http://www.icrc.org
UNICEF - сайт Дитячого фонду ООН (UNICEF) містить широкий спектр
інформації з питань прав дитини та зв'язків з Дитячим форумом «Голоси
молоді». http://www.unicef.org
Всесвітній рух в інтересах дітей. На веб-сайті www.un.org/russian/document/27
spec/ ви можете отримати інформацію від неурядових організацій про останні
події в цій галузі.
Центр соціальних служб для молоді - www.dcssm.gov.ua

Вебліографія

1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : прийнята
резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листоп. 1989 р. та
набула чинності 2 верес. 1990 р. ; ратифікована Постановою Верховної Ради
України від 27 лют. 1991 р. № 789ХІІ (78912) та набула чинності для України
27 верес. 1991 р. [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021
– Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014
2. Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року: Закон України від
5 березня 2009 року № 1065-VI [Електронний ресурс] – Електронні дані. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1065-17 – Загол. з титулу
екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014
3. Гончарова Л. Ф. Твоя правова культура: Правовий турнір
старшокласників / Л. Ф. Гончарова [Електронний ресурс] – Електронні дані.
– Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/43062/ –
Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014.
4. Літературно-правовий квест [Електронний ресурс] – Електронні дані. –
Режим доступу: http://www.kidrights.kherson.ua/kj/index.php
– Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014.
5. На допомогу вчителям, які викладають правові дисципліни: сценарії
правових брейн-рингів [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим
доступу: obljust.te.ua›?page=consult&consultid=126&sub
– Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014.
6. Обласний День права в бібліотеках Харківської області [Електронний
ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу: culture.kharkov.ua/ru/node/7635 –
Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014.
7. Подорож із казковими героями до Країни Права: Методична розробка
заходу, присвяченого Конвенції про права дитини.[Електронний ресурс] –
Електронні дані. – Режим доступу:
http://lodb.org.ua/bibliotekaryam/metodychnyj-portfel/podorozh-z-kazkovymy-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1065-17
http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/43062/
http://www.kidrights.kherson.ua/kj/index.php
file:///D:/СЕТЕВАЯ~/Чуйко Т.О/сценарии право/na_dopomogu_vchitelyam.docx
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http://lodb.org.ua/bibliotekaryam/metodychnyj-portfel/podorozh-z-kazkovymy-geroyamy-do-krayiny-prava
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geroyamy-do-krayiny-prava – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. –
Перевірено: 14.10.2014.
8. Популяризація книги: Інформаційне видання. – Кіровоград:
Кіровоградська ОЮБ ім. О. М. Бойченка, 2008. – С.3-9. [Електронний
ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу:
http://lib.kr.ua/index.php?menuid=36 – Загол. з титулу екрану. – Мова: укр. –
Перевірено: 14.10.2014.
9. Права людини починаються з прав дитини: Фінал та святкова церемонія
нагородження переможців обласного конкурсу на кращий правовий захід
(Херсон) [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу:
http://www.kidrights.kherson.ua/kj/index.php – Загол. з титулу екрану. – Мова:
укр. – Перевірено: 14.10.2014.
10. Права дитини – найвища цінність: інформаційний бібліографічний
список / [упоряд. О. В. Литовченко]; Державна науково-педагогічна
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського Національної академії
Педагогічних наук України [Електронний ресурс] – Електронні дані. –
Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/id/1841/ – Загол. з титулу екрану. – Мова:
укр. – Перевірено: 14.10.2014.
11. Світ прав дитини : аналітико-консультативний матеріал; Черкаська
обласна бібліотека для дітей ім. О. Кошового. – Черкаси, 2009. – 10 с.
[Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим доступу:
chobd.ck.ua/index.php/component/attachments/.../66 – Загол. з титулу екрану. –
Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014
12.Юськів Н.Й.Права і обов’язки громадян України. Діти та їхні права:
Брейн-ринг / Н.Й. Юськів [Електронний ресурс] – Електронні дані. – Режим
доступу: scribd.com›doc/180952232/03-vyhov-ljudynu / – Загол. з титулу
екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 14.10.2014
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