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Вступ
Правове виховання молоді на сьогоднішній день – питання, що вирішується на
державному рівні. Демократична держава має дати молодому поколінню «правильне»
виховання, сформоване на високій правовій культурі суспільства. Для цього слід забезпечити
вільний і рівний доступ усім громадянам до правової інформації незалежно від їхнього місця
проживання і фінансового становища. Осередком правового виховання молоді має стати
бібліотека.
Цей методичний посібник увібрав у себе методико-інформаційні матеріали, які
узагальнюють досвід з правового виховання молоді у бібліотеках Київщини. Посібник
спрямований на допомогу бібліотекам шляхом обміну досвідом
Матеріал розрахований на бібліотечних спеціалістів для організації заходів з
популяризації правознавства, правового законодавства та стане в нагоді при складанні річних
і поточних планів роботи бібліотек.
Мета видання: надання методичних порад бібліотечним працівникам, що обслуговують
юнацтво.
Спосіб: узагальнення досвіду роботи з правового виховання молоді у бібліотеках Київської
області.
Задача: поглиблення та зміцнення правознавчих знань молоді, розширення її
правознавчого світогляду, розвиток пізнавальних інтересів до юридичної науки, виховання
почуття відповідальності за свої вчинки.
Форма роботи: методичний посібник.
Аудиторія: працівники бібліотек, вчителі, студенти та школярі.

Про Всеукраїнський право просвітницький проект Міністерства юстиції України
«Я маю право»
Президент Петро Порошенко підписав Указ №361/2017 «Про оголошення в Україні 2018
року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».
З метою підвищення правової свідомості українців та інформування громадян
щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті стартував
загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України
«Я маю право».
В рамках проекту проводиться інформування громадян та надання практичних
рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямами.
Поширення знань та освітня місія сприяє залученню громадян до правової активності
та правосв і домої поведінки.
Реалізація проекту відбувається шляхом об’єднання зусиль та інфраструктури Уряду,
органів Міністерства юстиції, системи надання безоплатної правової допомоги, міжнародних
партнерів та інших зацікавлених сторін.
Старт проекту відбувся 7 червня 2017. Проект презентовано Павлом Петренком та
директором USAID Уейдом Уорреном в Кабінеті Міністрів України.
Тривалість проекту становить 3 роки (2017-2019 роки).

До географії проекту віднесено всі міста України, включаючи віддалені селища, де
функціонують центри та бюро системи надання безоплатної правової допомоги.
Важливим елементом проекту є створення на базі Кабінету Міністрів України моніторингової
групи для системного періодичного розгляду ключових справ щодо порушення прав громадян.
Девіз проекту. Знаю! Дію! Захищаю! Знаю свої права. Користуюсь ними і знаю, що треба
робити, коли мої права порушують. Захитаю себе згідно з законами, а держава захищає мене
І мої права.
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Повідомлення проекту:
Не знаєш, як вирішити спір?
Забирають бізнес? Відбирають майно?
Вимагають хабара за іспит чи навчання?
Як оформити договір оренди землі?
Як оформити виплату субсидій?
Не сплачуєш аліменти? Наслідки.
Хочеш виїхати з дитиною за кордон?
Як протидіяти домашньому насильству?
Як протидіяти булінгу?
Більше інформації про проект «Я маю право!» -за номером 0 800 213 103 (єдиний
контакт-центр системи надання безоплатної правової допомоги).
Згідно з Указом Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008, враховуючи
важливе значення правової освіти в розбудові України як правової держави, з метою
виховання у громадян поваги до закону і прав людини, з нагоди 60-ї річниці проголошення
Загальної декларації прав людини, започатковано проведення Всеукраїнського тижня
права. Він проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини,
який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році
Загальної декларації прав людини.

Рекомендовані заходи в бібліотеці:






















Дні Інформації,
дні правової книги,
правові години «Молодь у правовій державі», «Громадянин починається з сім’ї»,
прес-огляди «Нове в законодавстві України», «Право і сучасна держава»,
бібліоінформ «Консультує юрист»,
інформаційно-правовий діалог «Дитинство без насилля», «Поліція + молодь: довіра через
діалог»,
круглий стіл «Знай свої права завжди», «Знаю, захищаю, реалізую своє право»,
юридичний тренінг «Ми проти насильства»,
юридичний лекторій «Право на кожен день»,
правовий лікбез «Молодіжне законодавство в Україні», «Безпечний Інтернет»,
книжково-ілюстративні виставки «Конституція України - для влади і громади», «Конституція
України: історія і досягнення», «Конституційні права і обов язки», «З основним законом по
життю»,
виставки-діалоги «Конституція у моєму житті», «Об’єднання територіальних громад:
переваги і недоліки»,
усний журнал,
історичний хроноскоп «Історія української Конституції», «Конституція України: з глибини
віків до сьогодення», «Правові пам’ятки України», «Конституційне право України»,
«Конституція Пилипа Орлика».
години спілкування,
дискусії,
диспути «Громадянський шлюб: плюси і мінуси», «Гра, яка вбиває», «Небезпечні примхи
та розваги», «Кримінальні дива віртуального світу»
правовий брейн-ринг,
конкурс, вікторина,
правовий лабіринт «Великі права маленької людини»,«Я і мої права», «Молодь і право:
знання і відповідальність»,
правові пазли «Правопорушення і наслідки», правові дебати «Підліток і право», «Якби я
став депутатом», «Чи можна жити без насильства?»
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Додайте до своєї картотеки "Правознавство"






























"Держава не існує без права, а право без держави"
"Законом право нам дали"
"Правова культура молоді"
"На паралельних дорогах прав і обов'язків"
"Правова абетка"
"На паралельних дорогах прав і обов'язків"
"По лабіринтах права"
"Подорож країнами закону, права і моралі"
"Крок у світ Закону"
"Молодь у правовому полі"
"Мої права в моїй державі"
"Великий дім - держава, лад у ньому - закон"
"Закони нашого життя"
"Соціальний захист: нові аспекти, старі проблеми" "Знати мову закону"
"Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо"
"Знання І повага прав людини - шлях до взаєморозуміння"
"Що значить бути громадянином України"
"Молодь у правовому полі: час нових підходів"
"Молодь проти злочинності і насильства"
"Правознавство: уроки права - уроки життя"
"Закон. Чи захищає він тебе?"
"Конституція України — основа розвитку законодавства"
"Мораль і право, право і закон - рушійні сили для життя народу"
"Сила закону — сила держави"
"Право. Молодь, Моральні цінності"
"Закон для кожного і всіх"
"Є право — значить є надія"
"Закон захищає дитинство"
"Вивчаємо державні документи"

Історична довідка
В умовах первіснообщинного строю у східних слов'ян існували звичаї, які регулювали
поведінку людей. Згадування про такі звичаї до утворення Давньоруської держави є в
літописах і повідомленнях іноземних авторів. Так, розповідаючи про східнослов’янські
племена, літописець у "Повести временных лет" відзначає, що ці племена "мали звичаї свої, і
закон батьків своїх".
В міру становлення феодалізму окремі звичаї поступово трансформувалися у норми
звичайного права, на яке покладався захист феодальної приватної власності і соціальної
нерівності. Звичайне право було органічно пов'язане з формуванням держави. Воно було
системою правових норм, що складалися із санкціонованих звичаїв. До найдавніших норм
звичайного права східних слов'ян, зокрема, відносилися норми, що регулювали порядок
здійснення кровної помсти, проведення деяких процесуальних дій, таких, наприклад, як
присяга, порядок оцінки показань свідків. Усе це було відоме слов’янам ще в перехідний період
від первіснообщинного ладу до феодального. В IX — X ст. діяла, ймовірно, усна форма
звичайного права. Частина норм цього усного звичайного права не була зафіксована в
збірниках, що дійшли до нас, правах і літописах, найбільш ранні з яких були складені в XI —
XII ст. Деякі норми звичайного права збереглися в Правді Ярослава - найдавнішої частини
короткої редакції Руської Правди.
Русько-візантійські 911-971 рр. свідчать про високий міжнародний авторитет Київської
Русі, що є коштовним джерелом для з’ясування історії розвитку ранньофеодального права.
Договори Русі з Візантією - міжнародно-правові акти, у яких знайшли відображення норми
візантійського і російського права.
У формуванні права велике значення мала судова діяльність великих князів, що сприяла як
трансформації старих звичаїв у норми права, так і створенню нових правових норм. Судовим
рішенням придавалось значення загальної норми.
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Класифікація прав людини. Права людини і громадянське суспільство.
Права людини поділяють на групи. Виділяють "покоління" людських прав:
 перше покоління - особистості (громадянські) та політичні;
 друге покоління - соціально-економічні;
 третє покоління - солідаристські.
ОСОБИСТІ (ГРОМАДЯНСЬКІ) ПРАВА покликані забезпечити людині її особисті потреби,
особисте життя; до них належать: право на життя, на повагу гідності людини, недоторканість
особи і її житла, невтручання в особисте життя.
ПОЛІТИЧНІ ПРАВА дають можливість брати участь в управлінні державою і суспільними
справами; до них, зокрема, належать: право на інформацію, на створення асоціацій, на участь
в управлінні державними і громадськими справами.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА дають можливість брати участь у сфері виробництва і
розподілу матеріальних благ. Це, зокрема, право на працю, на справедливі і сприятливі її
умови, на власність, на матеріальне забезпечення у разі хвороби; право користуватися
наданнями культури.
СОЛІДАРИСТСЬКІ ПРАВА потребують спільних зусиль держав і народів. Наприклад, на
мир, на розвиток, на безпечне довкілля. Іноді права поділяють на ІНДИВІДУАЛЬНІ та
КОЛЕКТИВНІ.
З правами людини тісно пов'язане ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, яке базується на
абсолютному пріоритеті людини та її прав. Людина з її потребами та інтересами, правами та
свободами - центральний суб'єкт суспільства, а права людини визнаються тим абсолютним,
універсальним кордоном, переступати через який не може ніхто: ні інші люди, ні громадські
об'єднання, організації, ні, тим більше, держава, таким чином, громадянське суспільство - це
таке суспільство, в якому права і свободи людини визнаються найвищою цінністю, в якому
існує різноманітність думок і поглядів.
З правами людини також пов'язані, проте не ототожнюються ПРАВА ГРОМАДЯНИНА.
Останні торкаються лише тих осіб, на яких поширюється ГРОМАДЯНСТВО, тобто особливий
зв'язок між людиною і державою. Він полягає у специфічній взаємній відповідальності між
ними: держава зобов'язана піклуватися про своїх громадян, а громадяни мають
дотримуватися встановлених державою законів, відстоювати державні інтереси, діяти заради
всього суспільства.

Інформація
Про роботу КЗ КОР "Київська обласна бібліотека для юнацтва"
з реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту
«Я маю право!»
Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» реалізується
Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги,
територіальними органами юстиції, за підтримки юридичних клінік, міжнародних донорів та
партнерів.
З метою підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для
набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати
свої права та обов’язки фахівці КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» спільно із
Управлінням державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової
освіти головного управління юстиції Київської області проводять правоосвітню роботу серед
юнацтва, молоді та пересічних громадян.
Так бібліотечний фонд поповнився буклетами від Міністерства юстиції: «Не знаєш, як
оформити договір оренди землі?», «Я протидіяти домашньому насильству?», «Виконання
рішення суду: пам’ятка для боржника», «Виконання рішення суду: пам’ятка для стягувача»,
«Не знаєш, як вирішити спір?», «Забирають бізнес? Відбирають майно?», а також брошурами
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«Радник з питань ВПО» - «Програма «Радник з питань внутрішньо переміщених осіб»,
«Практичний довідник з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб».
17-18 вересня 2018 року спільно з Управлінням державної реєстрації нормативноправових актів, правової роботи та правової освіти головного управління юстиції Київської
області проводився відкритий перегляд юридичної літератури та періодичних видань від
Міністерства юстиції України з наданням індивідуальних та групових консультацій з юридичних
питань користувачам КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва».
Захід був анонсований у соціальних мережах та на сайті бібліотеки
http://www.kobu.kiev.ua/.
Правову роботу юнацьких структурних підрозділів (ЮСП) Київської області
презентувала заступник директора з науково-методичної роботи КЗ КОР «Київська обласна
бібліотека для юнацтва» Т. І. Василькевич. Цікавими і практичними були перегляди юридичноправової літератури на базі КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва», підготовані
головними спеціалістами головного територіального управління юстиції в Київській області В.
О. Дзябко, Голубець Н. М., Крамар Л. В. Результатом стали домовленості про подальшу
співпрацю.
У ході роботи, яка проводиться у бібліотеці, діють книжкові виставки «Молодь врятує
світ» та «Бібліотечний форум», книжкові полиці «Жити сьогодні – думати про майбутнє» «Крок
у професійне майбутнє», «Криниця національної гідності», «Здорова молодість – це модно»,
«Екологія в руках молоді», інформаційні куточки.
Щорічно в останню неділю червня в Україні відзначається День молоді. З цієї нагоди
у КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» проведений день молоді у бібліотеці
«Бібліотека – територія молоді».
На початку заходу гості свята взяли участь у квесті «Знайди своє передбачення»,
завдяки якому кожен ознайомився із книгами, які є у бібліотечному фонді та отримав своє
передбачення на майбутнє, також у бібліотеці відбувся показ фільму «Амелі тікає» німецькою
мовою з українськими субтитрами, в межах фестивалю Кінорейв та приурочений до
українсько-німецького року мов, який проходив в Україні за підтримки Міністерства
закордонних справ Німеччини та Гете Інституту. Користувачі бібліотеки мали змогу
попрактикуватися у знанні німецької мови. Відвідувачі взяли участь у правознавчій грі «Країна
гідності», яку презентувала Мукосеєва Л. П., керівник відділу молодіжної роботи Державного
інституту сімейної та молодіжної політики, адміністратор програми «Молодіжний працівник».
Завідувач відділу обслуговування користувачів КЗ КОР «Київська обласна бібліотека
для юнацтва» О. О. Шмідт ознайомила молодь із діючою книжковою виставкою «Молодь.
Права. Обов’язки», яка підібрана та діє до Року реалізації правопросвітницького проекту «Я
маю право!».
З 16 липня у КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» проходив
«Тиждень права», який тривав до 20 липня 2018 року. У бібліотеці була розгорнута постійно
діюча книжкова виставка «Молодь. Права. Обов’язки», випущений буклет «Знаю! Дію!
Захищаю», який поширювали серед користувачів бібліотеки. Протягом тижня відбулася
презентація книжкової виставки, бесіда з користувачами, перегляди літератури, флешмоби.
У рамках святкування Дня Прапора, Дня Незалежності України та з метою
національно-патріотичного виховання юнацтва та молоді, в КЗ КОР «Київська обласна
бібліотека для юнацтва» проходили патріотичні бесіди «Незалежність починається з тебе».
Користувачі бібліотеки із задоволенням читали вірші про нашу рідну Україну, а також
була організована книжкова виставка «Вірю я – крізь терни пройде Україна моя!», де
відвідувачі дізнавалися багато цікавого про нашу Державу, її історію, побут та літературне і
культурне надбання.
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15-19 вересня провідні методисти науково-методичного відділу КЗ КОР «Київська
обласна бібліотека для юнацтва» – Людмила Соколовська та Тетяна Семак пройшли
тренінгові навчання із підвищення громадянської відповідальності, організатором яких є
Управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної
державної адміністрації «Відповідальна молодь Київщини. Тут і зараз». Заходи були цікаві,
змістовні, і головне корисні.
На сайті бібліотеки КЗ КОР «КОБЮ» діє Правовий майданчик з корисними
посиланнями, є розділ «Мовний простір» для самостійного вивчення іноземних мов, а за
банером «Все про Європу у бібліотеках» зібрана нова і цікава інформація про діяльність
Пунктів європейської інформації у бібліотеках країни.
На допомогу правовому вихованню юнацтва та молоді працівниками бібліотеки видані
інформаційно-методичні довідки: «Науковий потенціал української держави», «Генетичний код
національної культури», «Волонтерство, як засіб формування духовної культури молоді»,
«Земляни». Великою популярністю серед відвідувачів бібліотеки користуються такі
методично-бібліографічні, інформаційні довідки: «На допомогу абітурієнту: вищі навчальні
заклади Київщини І-ІV рівнів акредитації», «Читаюча дитина – думаючий дорослий»,
«Тернистий шлях до Незалежності», «Революція гідності».
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У результаті постійної співпраці із Державною бібліотекою України для юнацтва фонд
бібліотеки поповнився методичними порадами «Тека методиста. Децентралізація влади і
юнацькі бібліотеки», а також Київська обласна бібліотека для юнацтва взяла участь у
Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Бібліотека і громада: рух назустріч».
Дослідження проходило на базах районних і міських ЦБС Київської області з березня по
серпень 2018 року.
З 2014 року в Україні триває реформа децентралізації влади - передача повноважень
та фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування.
З метою вивчення стану впровадження реформи у бібліотечну справу Київської області КЗ
КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» проводить дослідження про діяльність
бібліотек Київської області в умовах ОТГ.
Про початок дослідження було оголошено на обласному семінарі-практикумі
«Бібліотеки, що обслуговують юнацтво: виклики, проблеми, можливості», який відбувся у
червні 2018 року. Ми поставили перед собою таке завдання: всебічно опрацювати
інформацію про діяльність бібліотек в умовах
впровадження реформи децентралізації;
визначити головні здобутки та проблеми діяльності бібліотечних закладів Київської області;
дізнатись
про
модель
функціонування
бібліотек
Київської
області.
Це анкетування буде проводитись до повного впровадження реформи децентралізації.
Працівники КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва», завдяки проведених
та запланованих заходів, спрямовує чимало зусиль на виховання у юнацтва та молоді
правової культури та свідомості.

Про роботу бібліотек Київщини з реалізації загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я маю право!»
Одночасно, працівниками районних і міських ЦБС Київської області проводиться значна
робота з реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО». Нагадаймо, що Проект діє з метою підвищення правової свідомості українців та
інформування громадян щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті. В
рамках проекту районними і міськими ЦБС Київської області відбувається інформування
громадян та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними
напрямами.
Впродовж 2018 року в Бориспільській МЦБС проходили книжкові виставки: «Права
людини і громадянина», «Хай сонцю і квітам всміхаються діти». Діяли тематичні полички:
«Закон на сторожі дитини», «Рівність заради демократії», «Гендерний аспект», «Насильство.
Як захистити себе». Також діяла інсталяція «Є право, є закон». Пройшли такі заходи:
коментована бесіда по книзі «Знай свої права, дитино», гра-вікторина «Подорож з казковими
героями до Країни Права». 5 лютого 2018 року в ЦБ проведено засідання бориспільцівактивістів ГО «Сусідська варта», де була розкрита діяльність патрульної поліції та обговорені
можливості залучення мешканців міста до пильнування правопорядку. 19 квітня 2018 р. у
рамках міжнародної програми «ПОЛіС» «Поліція і спільнота» в центральній бібліотеці
відбулась зустріч «Корисна інформація для громади» з представником патрульної поліції. З 6
по 21 листопада 2018 в бібліотеці проведено показ фільмів XV Мандрівного фестивалю
документального кіно Docudays UA про права людини. Голова Правозахисного центру
громадських досліджень, модератор фестивалю, правозахисник, юрист Денис Денисенко
перед кожним сеансом в інформаційно-довідковому центрі ЦБ розповідав присутнім про
основну ідею та проблематику демонстрованого фільму. Для відвідувачів похилого віку в
бібліотеці проведено правовий лабіринт «Чи знаю я свої права?» на який завітали спеціалісти
Державної нотаріальної служби. Для учнів 9 классів проведено «Правові паралелі», де юнаки
зустрілися із заступником начальника відділу «Бориспільського бюро правової допомоги». В
дитячій бібліотеці відбулась зустріч-діалог «Мову закону вивчати і знати» з офіцером
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патрульної поліції у м. Бориспіль. Головну подію року у рамках правового виховання –
Програму Міністерства юстиції «Я маю право!» у бібліотеці представила Алла Барабан,
головний спеціаліст відділу питань нотаріату Головного територіального управління юстиції в
Київській області.
27 березня 2018 в Ставищенській ЦБС, в рамках загальнонаціонального проекту «Я
маю право!» для старшокласників було проведено годину-спілкування «Я – дитина, я маю
право». Запрошені гості: начальник Ставищенського відділу державної реєстрації актів
цивільного стану Майстренко Г. П. та головний спеціаліст бюро правової допомоги
Ставищенської РДА Шульга Л. А. проінформували учнів про механізми захисту прав дитини в
сучасному суспільстві. Тематичний огляд книг «Є право – значить є надія» зробила бібліотекар
Дишлюк О. І. Учні отримали буклети з матеріалами на допомогу захисту прав та виконання
своїх громадянських обов’язків
До Дня Конституції, 26 червня 2018 у Богуславській районній бібліотеці
презентовано книжкову виставку «Конституція – оберіг держави». Вважається, що прийняття
Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну
цілісність і це стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини і
громадянина.
26 червня 2018 року в Баришівській районній держадміністрації пройшов дискус
«Конституція – основа життя моєї держави» в контексті «Держава. Церква. Молодь»,
приурочений 22-річниці прийняття Конституції України. В залі зібралися представники влади,
духовенства, краща робітнича молодь Баришівського району, щоб поговорити про значення
Конституції у житті України». Модератором дискусу виступив начальний відділу культури
Баришівської районної держадміністрації Л. М. Бабич. Виступили: заступник голови
Баришівської РДА В.М. Гордієнко, голова Баришівської райради В. А. Гуменюк, голова
Єпархіального відділу по справам сім’ї та молоді Бориспільської єпархії УПЦ протоієрей Іоан
Омельчук, молода поетеса з міста Березань Альона Длугунович. Нагороджені кращі
представники молоді. Присутні ознайомились з книжковою виставкою «Конституція України –
основне джерело права».
26 червня 2018 року в селі Зазим’є в бібліотеці-філії №12 Комунального закладу
Броварської районної ради «Броварська районна централізована бібліотечна система»
відбувся святковий захід «З Україною в серці», присвячений Дню Конституції України, що була
ухвалена Верховною Радою України 28 червня 1996 року. В ньому взяли участь діти, вчителі,
сільська інтелігенція. Діти розповідали про першу українську конституцію Пилипа Орлика,
читали вірші. Провела захід завідуюча бібліотекою-філією №12 Анастасія Барбон. В
бібліотеці-філії оформлена книжкова виставка, присвячена Дню Конституції України.
Бібліотечні працівники Сквирської Централізованої бібліотечної системи активно
долучилися до проведення районного свята «Незалежна і свята – моя державо», яке
відбулося 24 серпня 2018 року в м. Сквира. Під керівництвом майстрині Олени Маличенко
виготовлено з паперової лози Герб України, який став окрасою свята. А ще бібліотекар
провела для сквирян майстер – клас «Плетіння з паперової лози». Для реклами читання
організовано благодійну акцію букросингу «Книга з добрих рук – в подарунок». Читачі жваво
підходили і вибирали книгу для душі.
Наприкінці вересня 2018 р. працівники Вишгородської центральної районної
бібліотеки завітали до ДРУ «Всеукраїнського центру комплексної реабілітації осіб з
інвалідністю». Для них було проведено історичну годину « Межигір’я: історія та сучасність».
Працівники бібліотеки ознайомили слухачів з історією Межигір’я, підготували відеоряд про
бібліотеку Ярослава Мудрого, зробили презентацію книжкової викладки найкращих книг
фонду Вишгородської центральної районної бібліотеки з історії Межигір’я.
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У Києво-Святошинській центральній районній бібліотеці для дорослих діє
виставка фотодокументів під назвою «Українська державність. Відродження. 100 років»
(Документи державних архівів України до 27 річниці незалежності України та з нагоди 100річчя відродження української державності). 17 вересня для учнів школи № 2 проведено урок
історії про події 1917-1921 років в Україні.
17 жовтня 2018 року на базі Броварської центральної районної бібліотеки відбувся
черговий семінар-практикум «Сучасний формат публічної бібліотеки: простір для читання,
спілкування, творчості» за участю бібліотечних фахівців ЦРБ, бібліотек-філій комунального
закладу Броварської районної ради «Броварська централізована бібліотечна система» та
книгозбірень об’єднаних територіальних громад. На виконання Указу Президента України
«Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю
право!» №361/2017 від 14.11.2017 семінар було розпочато тематичною зустріччю з
директором Четвертого київського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Сергієм Бреусом, який познайомив присутніх з метою проекту та його ключовими елементами,
підкресливши, що він реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної
правової допомоги за підтримки міжнародних партнерів.
Громадська освіта ж одним з основних напрямків правового виховання читачів
юнацького віку. З метою надання кожній особистості знань, що є необхідними для існування й
ефективного функціонування у сучасному суспільстві, зокрема важливої теми сьогодення –
місцевого самоврядування, у грудні 2018 р. у Ставищенській центральній районній
бібліотеці для читачів-старшокласників проведено правову годину – зустріч «Молодь і
громада». На захід було запрошено голову селища Ставище В. Я. Кошинського та голову
Ставищенської районної ради В. П. Малаша, методиста Ставищенського ЦДЮТ,
координатора органів учнівського самоврядування Нумерчук І. Медіа-презентацію роботи
РАДОС «Крона» представила Марія Пацеля – член обласної ради, голова районної
координаційної ради органів учнівського самоврядування. Запрошені гості зауважили, що
отримані знання, спілкування з ровесниками допомагають розширити світогляд, сформувати
характер, визначити місце в житті, обрати професію, усвідомити себе, як повноправного члена
Ставищенської громади, громадянина України.
У тому ж грудні 2018, у рамках циклу заходів Всеукраїнського тижня права
Ставищенською районною бібліотекою для дорослих організовано та проведено годину
роздумів «Свобода чи вседозволеність». Захід проведено з метою інформування молоді про
одну з актуальних проблем сучасності, що порушує права людини і становить значну суспільну
небезпеку – торгівлю людьми.
У рамках цього ж циклу, 10 грудня 2018 р. проведено захід для старшокласників
Ставищенського НВК – правову годину-спілкування «Права і обов’язки в твоєму житті». На
заході було розкрито історію Всесвітнього Дня Права (10 грудня), ознайомлено зі структурою
та основними завданнями роботи юридичного відділу Ставищенської РДА, відділу
економічного розвитку та забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг.
Розказано про основні програми регіонального розвитку Ставищенського району, іх виконання
та перелік адмінпослуг, які надаються різним категоріям населення району. Спеціаліст
Ставищенського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції в Київській області Заворотній Б.В. поділився інформацією про роботу та
основні завдання відділу, зосередив увагу на участі виконавчих служб в реалізації судових
рішень з питань сімейного законодавства. Присутні ознайомились з правознавчою
літературою з виставки «Нові закони нашої держави».
27 лютого 2019 р. у Баришівській центральній районній бібліотеці для дорослих
проведено засідання молодіжного клубу «Бригантина», година спілкування «Підліток: вік
тривог і помилок» з учнями 9 класу Баришівської ЗОШ та Селищанського НВК. На зустріч була
запрошена головний спеціаліст Служби у справах дітей і сім’ї Баришівської районной
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державної адміністрації Ілляш Ю. В., яка провела лекцію-бесіду «Торгівля людьми –
застереження!». Сьогодні ми змушені говорити про торгівлю людьми, на превеликий жаль.
Світова спільнота намагається боротися з цим явищем, але не зважаючи на увагу
міжнародних організацій до проблеми, торгівля людьми останніми роками набула
надзвичайного поширення. Жертви торговців є «живим товаром», позбавленим своїх
основних прав і свобод людини, таких як право на свободу, на повагу до людської гідності,
свободу від тортур, примусового лікування, права на приватність. Присутні переглянули фільм
«Торгівля дітьми…» та отримали буклети з застереженням та попередженням «Проти дій
торгівлі людьми» та «Якщо ви постраждали від злочину торгівлі людьми».

Масова робота бібліотек із молоддю. Сценарії.
Сценарій історичної години «Правові пам’ятки України». Баришівська ЦБС.
Баришівська центральна бібліотека для дорослих
Підготувала Н. І. Лавриненко, відп. за випуск Г. В. Пацаловська.
Право - це все те,
що істинне і справедливе
В.Гюго
Оформлена книжкова виставка «Держава і право України».
Читальний зал прикрашений українською державною символікою.
Демонструються слайди з зображенням основних правових документів України.
Правова культура здавна цілком справедливо вважається важливою складовою загальної культури
суспільства, ознакою його цивілізованості й гуманності, мірилом гармонії між особою і державою. Про
рівень правової культури українського народу промовисто свідчать створені впродовж його
багатовікової історії юридичні пам'ятки, багато з яких сьогодні широко відомі в усьому світі.
Ці правові документи створювалися в різні історичні епохи і з різними політичними намірами; їх
життспроможність і вплив на українське життя суттєво відрізнялися, але за всіх обставин кожний із них
посідає своє, лише йому притаманне місце в історії українського права, є невіддільною частиною
національної правової спадщини.
Історія права України починається з усних пам'яток (правових норм, не зафіксованих у офіційних
документах) подібно до того, як історія літератури починається з усної народної творчості. Упродовж
багатьох віків провідну роль у правовій системі відігравали санкціоновані державою та обов'язкові для
населення давні звичаї. У своїй сукупності вони створювали звичаєве право, яке регулювало більшість
суспільних відносин у рабовласницькому і ранньому феодальному суспільствах.
В Україні до звичаєвого права ставилися особливо шанобливо. «Немає краю оез свог’О звичаю.
Звичай — це другий закон»,— стверджує давнє українське прислів'я.
На добу Ярослава Мудрого припадає створення рукописного зведення законів Київської Русі «Руської правди». За часів Ярославичів цей збірник, змінений та доповнений, отримав назву «Правда
Ярославичів». Серед істориків немає єдиної думки щодо місця виникнення цього документа. Одні
називають Новгород, інші —Київ. Початковий текст «Руської правди» не зберігся. Відомо три редакції
цього документа: «Коротка правда», яка врегульовувала відносини між людьми за часів Ярослава
Мудрого та його синів; «Розширена правда», яку пов'язують з діяльністю князя Володимира Мономаха
та його сина Мстислава; та «Скорочена правда»,яку відносять до другої половини 12 ст.
З появою такого документа дедалі більшу роль стало відігравати судочинство; замість покарання у
вигляді якоїсь фізичної дії встановлювали штрафи; поступово зникла кровна помста, що існувала за
язичництва; порушено питання про скасування смертної кари. Звичайно, «Руська правда» охороняла
передусім життя й приватну власність феодалів.
Основною мірою покарання був штраф, за вбивство холопа чи селянина треба було заплатити 5
гривень, а за вбивство представника феодальної знаті штраф сягав 80 гривень; за крадіжку майна
простолюдина й представника феодальної знаті — штрафи сумою відповідно 3 і 12 гривень.
Найбільшими злочинами «Руська правда» визначала замах на житія князя, його сім'ї та
найближчого оточення, а також спробу замаху чи державну зраду. І хоч, згідно з давнім правом Київської
Русі, смертної кари не існувало, усіх, хто підпадав під ці види злочину («образи»), піддавали тортурам і
засуджували на смерть. Так, організатори повстання проти князя Ізяслава 1068 року в Києві (70 осіб),
згідно з літописами, були страчені. Оо'єктами охорони за руським правом були життя, тілесна й
особиста недоторканність, приватна власність.
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Спеціальних судових органів у Київській Русі не було, відтак верховним суддею оув князь, а на
місцях судочинство здійснювали представники княжої адміністрації. Певні види злочинів належали до
компетенції церковних судів. Передусім це були злочини проти християнської віри та моралі. Такий суд
визнавав покаяння винних, але до найнебезпечніших злочинців застосовувалося каліцтво (осліплення,
відрізання носа, вух та ін.). Церква також урегульовувала сімейно-шлюбні відносини.
Однак у Руській правді існує багато недоліків і несправедливостей. І за побиття жердю чи палицею
штраф 12 гривень І за вищипані вуса чи бороду 12 гривень, І навіть за відсічення пальця 3 гривні. На
мій погляд перший і останній злочини є на багато страшнішими від другого, але 1 І 2 караються
однаково, а 3 взагалі в 4 рази менше за 2. І ще як навмисне вбивство, так і випадкове каралось
однаково. В Руській правді існує ще багато, не зрозумілих на наш час законів, але у княжі часи це було
нормально. Отже не будем порівнювати ті часи і сучасність.
А несправедливість правди полягає в тому, що в ній майже не ціниться життя холопа. Навіть
стягнення за крадіжку бобра з ловища (12 гривень) перевищує штраф за вбивство холопа чи смерда (5
гривень). І це не єдиний випадок де покарання за матеріальні збитки перевищує покарання за вбивство
людини. У майбутньому «Руська правда» справила великий вплив на розвиток права України, Білорусі,
Росії та Литви.
У XIV ст. українські землі підпали під владу литовських князів, польського та угорського королів. Для
України настала польсько-литовська доба. Литовський статут - збірник правових актів і документів
Великого князівства Литовського. Відомі три Литовські статути: '"Старий” (1529 р.), “Волинський” (1566
р.) і “Новий” (1588 р.). Всі вони написані староукраїнською та старобілоруською мовами. Містять правові
документи
переважно
державного,
земельного,
кримінального,
процесуального
права.
Найдосконаліший статут 1588 р. Джерелами для укладачів статутів слугували давньоукраїнське
(руське) право, зокрема “Руська правда”, а також місцеві правові акти, римське, польське та німецьке
право. Чинність Литовських статутів поширювалась на всі землі, що входили до Великого князівства
Литовського. В Україні статути діяли протягом кількох століть, на підпольській частині - до 1781 р., на
підросійській - до 1840 р.
Після підписання третього Литовського статуту 1588 року та постанови сейму Речі Посполитої 1573
року селянство стало остаточно закріпаченим і повністю залежним від влади феодала. За цими двома
законами:
•
•
•
•
•
•
•
•

польські пани стали власниками всіх земель Речі Посполитої;
за панськими маєтками закріплювалися селяни:
селянам заборонялося переходити на інше місце без дозволу пана;
пани розшукували втікачів і карали їх;
власники мали право карати всіх непокірних селян;
кріпаки мусили відробляти необмежену панщину в маєтках феодалів;
за панами остаточно закріплене право вотчинного (панського) суду над селянами;
селяни більше не мали права самостійно виступати в судах.
Крім згаданого вище, третій статут оформив ще деякі зміни в правовій сфері суспільства:

• був створений єдиний стан селян-кріпаків шляхом злиття закріпачених слуг з іншими розрядами
залежних селян;
• договори, як правило, укладалися в письмовій формі, а інколи навіть вимагалася їх реєстрація в суді
та присутність свідків під час укладення. Найпоширенішими були договори купівлі-продажу, позики,
майнової оренди;
• для забезпечення зобов'язань застосовувалася застава;
• право спадщини належало синам, дочки могли одержати не більше четвертини майна у вигляді
приданого;
• за навмисні злочини винний відповідав повною мірою. Наприклад, за навмисне вбивство злочинець
карався смертю, а з його майна стягувалася так звана годовщина та інші видатки, пов'язані із
заподіянням матеріальної шкоди;
• при необережному вбивстві винний звільнявся від покарання, але зобов'язаний був сплатити
родичам убитого годовщину;
• суд повинен був ураховувати вік злочинця. Так, не несли кримінального покарання неповнолітні
особи (за Статутом 1568 року — які не досягай 14 років, а починаючи з 1580 року — які не досягли 16
років);
• кримінальне законодавство визнавало просту і складну співучасть. Статут установив, що при простій
співучасті всі винні мають каратися однаково. При складній співучасті злочинці поділялися на
виконавців, посібників і підбурювачів;
• за приховування й недонесення щодо деяких злочинів також підлягали карі. Наприклад, у випадку
державної зради батька повнолітні сини, які знали про підготовку зради, підлягали покаранню;
•
значне місце посідали злочини проти особи й майнових прав. Основним покаранням за них був
штраф на користь потерпілого й великого князя; суворе покарання передбачалося за крадіжку: при
крадіжці коня або рецидиві передбачалося повішення; водночас злочин, учинений шляхтичем, карався
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легше, ніж такі самі протизаконні дії простої людини. Зокрема у випадку заподіяння ран шляхтичем
шляхтичеві винний карався відрубуванням руки. За подібний злочин, учинений щодо простої людини,
винний шляхтич карався грошовим штрафом. Якщо ж простолюдин поранив шляхтича, він підлягав
смертній карі;
• покарання розглядалося як відплата за злочин і засіб для залякування злочинців.
Поступово відбудовувалися українські міста, спустошені під час монголо- татарськоі навали. З
часом вони ставали осередками ремесел, промислів і торгівлі, а також політичного й культурного життя.
Відбудовувалися старі замки-фортеці та будувалися нові; у них населення рятувалося від ворожих
нападів. Крім того, замки ставали резиденціями польських і литовських можновладців.
Серед пам’яток правової культури України значне місце посідали збірники магдебурзького права,
що мали силу в містах, які звільнялися від управління і суду феодала та користувалися правами
самоврядування.
Усі міста в Речі Посполитій поділялися на державні й приватновласницькі. Міщани намагалися
захиститися від сваволі магнатів і шляхти, виборюючи для міс і а самоврядування. Магдебурзьке право
- феодальне міське право, що склалося в німецькому місті Магдебурзі, а згодом поширилося на багато
Інших міст Свропи, стало символом феодального міського самоврядування.
Польські королі та литовські князі вбачали в містах джерело прибутків, тому надавали деяким
містам грамоти на магдебурзьке право
За такою грамотою:
• можновладці не мали права управляти містом І судити його мешканців;
• міщани могли самостійно вибирати суд та міські органи самоврядування (магістрат) на чолі з війтом.
Після обрання магістрату місто формально виходило з-під влади старости й магнатів;
• населення міст мало право регулювати діяльність цехів і купецьких корпорацій, а також розв'язувати
питання опіки, успадкування майна тощо;
• узаконювалася соціальна нерівність серед міщан. За своїм соціальним статусом вони поділялися на
багатіїв (купці, лихварі, власники ремісничих майстерень, цехова верхівка, заможні ремісники) та міську
бідноту (підмайстри, учні, слуги, наймити, позацехові ремісники); також у містах проживали селяни,
військові, козаки, шляхта, духівництво.
У ХІУ-ХУГІ ст. магдебурзьке право вибороли Львів, Кам'янець-Подільський, Луцьк, Київ, Вінниця,
Брацлав, Чернігів та інші міста. Найпершими серед них були Львів — 1356 рік, Кременець -— 1374,
Берестя — 1390, Київ почав користуватися магдебурзьким правом лише в 1494-1497 рр. Проте
більшість українських міст (понад 80 відсотків) залишилася в приватній власності магнатів. Наступ
польського уряду і польської шляхти на українські землі з метою окатоличення і полонізації викликав
опір українського народу.
Так з’являються козаки. “Скільки в Україні людей, стільки й козаків. їх не треба силою збирати, як це
буває в інших чужих державах. Скаже тільки влада одне слово або військовий начальник закличе
добровольців ~ і скільки лише треба вояцтва - стільки стане, як трава”, -так пише про славне козацтво
давній літописець.
Звичаєве право Запорозької Січі "козацьке право" становило основу звичаєвого права тогочасної
України. Такі його принципи, як рівноправність сторін, справедливість, волелюбність, діставали
загальну підтримку населення і мали велике значення для судової практики на українських землях
Війська Запорозького.
За формою правління Запорізька Січ була республікою. Війську Запорозькому Низовому були
притаманні певні ознаки демократичної республіки. Тут не існувало ні феодальної власності на землю,
ні кріпацтва; панувала формальна рівність між усіма козаками (право користуватися землею та іншими
угіддями, брати участь у радах та ін.). У Січі панівною була виборча система органів управління,
контроль за діяльністю яких здійснювала козацька рада, яка була вищим органом влади. На січовій раді
вирішувалися всі найважливіші питання внутрішнього життя Січі, питання війни І миру, дипломатичних
відносин, обрання козацької старшини, розподілу земель між куренями тощо
На Січі діяли норми, що встановлювали відповідальність за злочини. Злочином уважалася шкода,
заподіяна життю, здоров'ю, майну, честі особи або всьому запорозькому товариству. "Козацьке право"
передбачало досить широкий перелік злочинів, які, залежно від об’єкта злочину, умовно поділяють на
декілька видів: військові (порушення правил несення служби, дезертирство, ухиляння від служои);
службові (розкрадання скарбниці, перевищення службових повноважень і зловживання службовим
становищем); проти порядку управління і суду (непокора адміністрації, фальшивомонетництво,
підроблення печаток і документів, кривоприсяга і кривосвідчення в суді); проти особи (убивство,
завдання каліцтва, ран чи побоїв, образа); проти власності (крадіжка, пограбування, приховування
краденої речі, знищення чужого майна); проти моралі ("зганьблення жінки не по пристойності",
перелюбство чи зв'язок із жінкою (на Січі), приведення на Січ жінки).
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Мета покарання полягала у відплаті й відшкодуванні збитків та в залякуванні. Широко
застосовувалися публічні види покарань. Покарання мали публічний характер. Вироки виносилися й
виконувалися на площі привселюдно. Це робилося з двох причин: по-перше, вважалося, що публічне
покарання було пересторогою дія інших козаків утриматися від злочинних дій; по-друге, велика ролі у
справі винесення вироку та його виконання належала козацькій громаді. Для звичаєвого права
запорозьких козаків було характерним установлення виду покарання без визначення його міри. Воно
відзначалося значною суворістю.
Смертну кару, що поділялася на просту й кваліфіковану, здійснювали закопуванням у землю (за
вбивство товариша), посадженням на гостру палю, утоплениям і забиванням біля ганебного стовпа
киями. Зокрема, останньому покаранню, яке виконувалося найчастіше, піддавали злодіїв,
переховувачів краденого, боржник", осіб, що дозволяли собі перелюбство, вчинили бійку або
насильство.
Досить суворими були тілесні покарання, які залежно від мети поділялися на оолючі (побиїтя киями)
і калічницькі (відсіканні носа, вух, кінцівок, таврування). За крадіжку, заподіяння тілесних ушкоджень
часто карали покаліченням - ламали руку або ногу. Ув'язнення як вид покарання застосовувалося тільки
як тимчасовий захід, до остаточного розслідування справи аоо ж до виконання смертного вироку. За
дрібні провини застосовувалось прив'язування чи приковування до ганебного стовпа.
Звичаєве право Запорозької Січі знало також різноманітні угоди. Найпоширенішими договорами між
козаками були міна, купівля-продаж майна, дарування, позика, особистий найм. Усі вони укладалися в
усній формі (за винятком договору позики).
Суд на Запоріжжі був "простим, правим і скорим" (Д. Яворницький). Він не відділявся від
адміністрації та ґрунтувався лише на нормах усного права. Писані закони інших держав не мали
чинності. У судочинстві брала участь уся військова старшина. Рішення в особливо важливих справах
виносив увесь кіш чи навіть рада.
Козацький суд у запорізьких козаків мав кілька інстанцій. Для козаків, що жили у паланках, таких
інстанцій було чотири: паланковий суд, курінний отаман, військовий суддя й кошовий отаман. Для
січовиків першою інстанцією був курінний отаман. Звичайно справа вирішувалася тією чи іншою особою
з середовища козацької старшини у межах її компетенції. Рішення підлягало негайному виконанню.
Проте, в окремих випадках допускалося оскарження рішення нижчої інстанції козацького суду у вищій.
У судовій практиці козаків існував єдиний процес розгляду як кримінальних, так і цивільних справ. За
докази в судовому процесі правили визнання сторін, покази свідків, різні письмові документи
(наприклад, розписки в одержанні грошей чи майна тощо). Судовий процес був усним. Розгляд справи
починався з умовляння злочинця покаятись у вчиненому злочині, відмовитися від поганих справ і добре
поводитися. Наприклад, викрадачів худоби у татар прощали, якщо вони давали присягу в церкві, що
відмовляються від вчинення поганих справ. У разі відмови давати покази обвинуваченого допитували
під тортурами. Мали місце катування не лише в січовій, а й у паланкових в'язницях. Під час допиту
військовий писар вів протокол. Коли злочинець визнавав свою провину, старшина на сходці виносила
вирок, який відразу ж виконувався тут же, на місці злочину, або на ярмарку біля ганебного стовпа чи
шибениці.
За наявності достатніх пом'якшувальних підстав злочинця могли відпустити на поруки близьких.
Останні зобов'язувалися в разі повторного порушення закону спіймати злочинця і доправити його на
Січ. Беручи до уваги наявність у злочинця на утриманні малолітніх дітей, дружини, смертну кару іноді
замінювали побиттям киями. Правова система в Запорозькій Січі була своєрідним інструментом
військово-адміністративної влади.
Б. Хмельницький рішуче повів козацьке військо до боротьби за волю народу і рідної землі. За роки
Національно-визвольної війни 1648-1654 року Україна постала перед усім світом як
суверенна,незалежна держава. "Березневі статті" 1654 р. - угода між Україною і Московією, що
визначала автономний статус України у складі Московської держави. Історики твердять, що Москва не
дотрималась умов цього договору.
Оцінки діяльності Богдана Хмельницького різні. Відомий український історик, філософ і публіцист В.
Липинський писав про Б. Хмельницького: «Богдан Хмельницький творив нову європейську державу і
відбудовував націю серед гуркоту падаючих румовищ старої, ним же розваленої Речі Посполитої. Він
усував ті румовища й одночасно укріплював західну культуру в Україні в обличчю постійної татарської
й московської небезпеки зі Сходу — і серед української громади, яка вся від верху до низу носила шаблі
при боці, яку ділили глибокі різниці протилежних цивілізаційних впливів і яка кожної хвилини готова була
кинутись до оруж-ної боротьби сама поміж собою».
Письменник і громадський діяч XIX ст. Пантелеймон Куліш писав, що діяльність Б. Хмельницького
— це «один руїнницький вибух темних соціальних сил, викликаний купкою егоїстів-авантюристів, котрим
народні маси послужили тільки знаряддям, «гарматним м’ясом», обдуреним свооодолюбними гаслами,
а в результаті •— руїна України, занепад культурного життя...» На думку П. Куліша він «наш квітучий
край обернув у пустиню, засипану попелом і засіяну квітками наших предків».
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Суперечливу оцінку діяльності Б. Хмельницького дав у своїх поетичних творах і видатний
український письменник Т.Г.Шевченко
... Ой, Богдане!
Нерозумний сину!
і Іодивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колисаючи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку!
Якби була знала,
У колисці б задушила,
І Іід серцем приспала.
Спроба гетьмана І.Мазепи виступити у 1709 р. проти московського царя Петра І завершилась
остаточним розгромом української автономії. Невдовзі гетьман помер у м. Бендери, а решта козацького
війська обрала своїм гетьманом Пилипа Орлика.
"Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорізького” - угода, укладена між гетьманом П.
Орликом та козацькою старшиною і козаками в м. Бендерах 1710 р. Гетьман назначався главою
держави, поруч з ним діяла генеральна старшинська рада, шо певною мірою обмежувала права
гетьмана. Він мав слідкувати за справедливим розподілом і збиранням державних податків, що
сплачувалися козацькими підпомІчниками, селянами, міщанами, купецтвом. Прийнята угода, з огляду
на розвиток подій, чинності в Україні не набрала, але назавжди лишилась в історії як правова пам’ятка.
Конституція Пилипа Орлика — найперша Конституція в світі.
“Права, за якими судиться малоросійський народ” - збірник правових норм Гетьманщини, укладений
у першій половині XVIII ст. Над цим правовим кодексом у 1728-1766 рр. у столиці Гетьманщини Глухові
працювала окрема комісія. У збірнику були норми адміністративного, цивільного, кримінального права.
Визначалася система покарань. Зокрема, смертна кара визначалася через четвертування,
колесування, спалення тощо. "‘Права...” віддзеркалювали дійсний стан правової системи України.
Незважаючи на те, що “Права...” не були офіційно затверджені, вони застосовувались на практиці і є
однією з видатних пам’яток правової культури.
Правовими пам’ятками відродження Української держави є чотири універсали Центральної Ради. У
лютому 1917 року в Росії перемогла буржуа з но-демократична революція. Російська Імперія, яку не так
давно називали «європейським жандармом», розвалилась як картковий дім.
За ініціативою М. Грушевського та С. Єфремова на Україні створюється між партійний політичний
блок "Товариство українських поступовців" (ТУП), політичним Ідеалом якого була автономія України в
складі перебудованої на федеративних засадах Російської держави. Згуртування національних сил в
Україні привело до виникнення загальноукраїнського громадсько-політичного центру — Української
Центральної ради. До неї увійшли українські соціалісти, представники православного духовенства,
культурно-освітніх, кооперативних, військових, студентських та інших організацій, громад і гуртків,
представники наукових товариств тощо.
Офіційною датою заснування Центральної ради як громадсько-політичного центру вважається 3
березня 1917 року7. Головою Ради було обрано видатного українського історика і громадського діяча
М. Грушевського.
І Універсал було проголошено 10 червня 1917 року при закритті ТІ Всеукраїнського військового
з'їзду. В ньому зокрема говорилося, що "ми, Українська Центральна рада видаємо цей Універсал до
всього нашого народу й оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя".
Згідно з 1 Універсалом Центральна рада фактично перебирала на себе державні функції, а 28
червня бушо створено уряд — Генеральний секретаріат на чолі з В. Винниченком, що неабияк
занепокоїло Петроград. До Києва приїхали міністри Тимчасового уряду і було досягнуто компромісу:
Центральна рала підтримає Тимчасовий уряд, а Росія визнає автономію України і її уряд, не чекаючи
Всеросійських установчих зборів.
З липня 1917 року Центральна рада приймає II Універсал. Його текст було опубліковано
українською, російською, єврейською і польською мовами. У ньому заперечувалася необхідність
створення українського війська, були й інші значні поступки Тимчасовому уряду.
7 листопада 1917 року Центральна рада приймає III Універсал, яким проголошує утворення
Української Народної Республіки у складі Російської Федерації. Ця подія мала історичне значення,
оскільки юридично декларувалося відродження національної держави. Окрім цього, в Універсалі були
проголошені такі основні положення:
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1) конфіскація поміщицького, удільного, церковного, монастирського землеволодіння і передання
земель трудовому народові без викупу;
2) встановлення 8-го динного робочого дня та державното контролю над виробництвом;
3) негайний початок мирних переговорів та укладення справедливого миру між воюючими сторонами;
4) оголошення повної амністії за політичні виступи та ліквідація смертної кари як міри покарання;
5) закріплення за населенням усіх прав місцевого самоврядування;
6) забезпечення за населенням усіх прав і свобод: свободи слова, друку, віри, зоорів, союзів, страйків,
недоторканості особи і житла, рівноправності усіх мов;
7) визнання за всіма народами, які населяють Україну, "національно- персональної автономії" та рівних
прав тощо.
У Харкові більшовиками була проголошена Українська Радянська Соціалістична республіка. В країні
утворюється двовладдя.
У складних умовах революційного протистояння 9 січня 1918 року Центральна рада приймає свій
останній — IV Універсал. Він сповістив, що "віднині Українська Народна Республіка стає самостійною,
від нікого незалежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу".
Україна, зазначалося в Універсалі, хоче жити у мирі та злагоді з усіма сусідніми державами, але
жодна з них не повинна втручатись у внутрішні справи України.
Універсал закликав піднятися на боротьбу "щодо більшовиків і інших напасників, які розграбовують
і руйнують наш край".
Після підписання миру планувалося розпустити армію, а замість неї створити народну міліцію. З
поверненням з фронту демобілізованих солдатів у всій Україні планувалися перевибори місцевих
органів влади — міських, сільських, волосних і повітових народних рад, міських дум. До перевиборів
"слід встановити на місцях таку власть, до якої б люди мали довір'я, І яка б опиралася на всі
революційно-демократичні верстви народу". Всім радам селянських, робітничих і солдатських депутатів
пропонувалося співпрацювати з місцевими органами влади.
На найближчому засіданні Центральної ради планувалося розглянути й прийняти закон про
передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасування власності й
соціалізацію землі. Ліси, води й усі підземні багатства, як добро українського трудового народу,
переходять у розпорядження У И Р. В Універсалі йшлося гакож про необхідність вжити термінових
заходів щодо ліквідації безробіття, матеріального забезпечення інвалідів, сиріт, людей похилого віку і
всіх, хто потерпів від війни. Встановлювалася монополія держави на зовнішню торгівлю, контроль над
усіма банками. Проголошувалося право всіх націй в У HP користуватися рівними правами і національноперсональною автономією.
IV Універсал завершив складний і нелегкий процес становлення української держави. Звістка про
проголошення незалежної УНР швидко облетіла світ, викликала захоплення української діаспори,
отримала визнання ряду країн світу. У 1918 році її визнали: Румунія, Франція, Великобританія,
Сполучені Штати Америки, Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія, Туреччина, Японія, Китай,
Португалія, Данія, Греція, Норвегія, Ірак, Іспанія, Фінляндія, Польща, Швеція, Швейцарія та Ін.; у 1919
році — Угорщина, Чехословаччина, Ватикан, Голландія, Італія. День 29 квітня 1918 року став останнім
у діяльності Центральної ради, яка віддала владу, не поступившись своїми політичними принципами і
не втративши гідності. На останньому засідання вона приймає Конституцію УНР, і обирає Президента.
Україна проголошується незалежною, демократичною, парламентською державою, з розподілом влади
на законодавчу, виконавчу і судову. Конституція гарантувала широкі громадянські свободи.
Доба Центральної ради продемонструвала сильні і слабкі сторони державотворення. До перших
слід віднести рішучість, з якою будувалася держава, вплив на цей процес національного відродження,
орієнтацію на соціальну політику.
До других — відсутність необхідного досвіду державного будівництва, утопічно-соціалістичну
організацію керівництва Центральної ради, заперечення необхідності формування українських
збройних сил, непослідовність реформування системи місцевого самоврядування, відсутність
зворотного зв'язку з широкими народними масами.
М. Грушевський і його соратники не змогли знайти правильного шляху розвитку, що врешті-решт
визначило і їхню особисту долю і долю української державності.
У період радянської державності було прийнято чотири конституції: 1919 р., 1929 р., 1937 р., 1978
р. Вони відповідали певним етапам розвитку радянської державності. Незважаючи на показний
демократизм, вони мали формально- декларативний характер.
Новий етап становлення України як держави починається 16 липня 1990р., коли Верховна Рада
проголосила Декларацію про державний суверенітет України. 24 серпня 1991 р., було прийнято Акт про
незалежність України.
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28 червня 1996 р. нарешті збулася багатовікова мрія українського народу: була прийнята
Конституція незалежної держави - України.
Пам’ять - одна з найцікавіших властивостей людини. Так як не можна забувати власного батька і
матір, бо вони дали вам життя, дім, в якому ви народились і виросли, так не можна забувати свій народ
та його Історію. Не можна забувати землі нашої, бо це першооснова. З неї ми вийшли, до неї ми
прийдемо.
Пам’ятаймо: чим краще ми знатимемо історію свого народу, тим глибше усвідомимо потребу у
творчій праці задля блага нашої країни.
Ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день. Але людина живе вірою та надією на краще. Ніщо
не приходить само собою, як і не змінюється без людини. Щоб жити краще - потрібно добре працювати.
Це стосується всіх. Людська праця потребує знань. Знання здобуваються у навчанні. Вчіться! Зробіть
так, щоб день сьогоднішній став гордістю для майбутнього. Успіхів вам!

Сценарій правового турніру «Закон і ми». Баришівська ЦБС. Баришівська
центральна бібліотека для дорослих
Підгот.Н.І.Лавріненко; відп. за випуск Г.В.Пацаловська
Оформлена книжкова виставка «Закон – путівник по життю»
Читальний зал прикрашений висловами про право:
«Право і справедливість полягає у тому,
щоб кожен не позбавлявся свого»
Конфуцій
«Не може бути іншого справжнього
законодавця окрім народу»
Дені Дідро
«Правосуддя має здійснитися,
хоч би загинув світ»
«Головний і найбільш істотний
зміст права складає свобода»
Богдан Кістяківський
Ведуча: Згадаймо відомий вислів англійського короля Річарда III «Кулак — нам совість, а закон
нам — меч!» або прислів’я «З сильним не борись, з богатим не судись».
Людина не завжди могла сподіватись на справедливий вирок суду, закон був частіше на стороні
сильного або багатого. А от королю Франциску І належать слова «Нехай здійсниться справедливість,
навіть якщо згине світ!». Чи потрібно гинути світу заради того, аби запанувала справедливість? Але всетаки маємо визнати: якщо не скрізь і не завжди дотримуються справедливості, якщо правосуддя з
великими зусиллями торує собі шлях, світові загрожує небезпека з боку різноманітних темних сил.
Життя суспільства регулюється законами, але не завжди ці закони були справедливі. Адже недарма
з’явилися такі прислів’я, як: «Закон — павутиння: джміль пролетить, а муха зав’язне». Серед законів
найвищу юридичну силу має конституція. Вона гарантує нам основні права й свободи.
Україна сьогодні перебуває на шляху побудови нової правової держави з пріоритетом права.
Додержання юридичних норм гарантує особистості комфортне існування у суспільстві. Відповідно до
правових норм поведінка людини може бути правомірна чи неправомірна. Якщо правомірна поведінка
– це суспільно необхідна, бажана і допустима, вона полягає в здійснені норм права, гарантується і
охороняється державою, то неправомірна поведінка – це така, що суперечить чинним правовим
нормам. Розрізняють такі види правопорушень: проступки і злочин.
Незнання законів не звільняє від відповідальності. Сьогоднішній турнір визначить кращих
знавців права.
Змагаються дві команди: «Феміда» і «Юстиція»
Конкурс 1: Пояснити походження назви своїх команд.
Феміда – давньогрецька богиня права, законності і порядку. Вона була дочкою бога неба Урана
і богині землі Геї. Феміда була дружиною Зевса. ЇЇ ще називали Теміда, Теміс. Феміда – статна, достойна
жінка, обтягнута в мантію. У лівій руці вона тримає терези, а в правій – загострений з обох боків меч.
Очі її закриті пов’язкою. Давні греки вважали, що богиня Феміда навіть лише своєю присутністю вносить
в народні маси дух справедливості й добра. Суддів та юристів називали жрецями Феміди. Феміда –
загальновизнаний символ правосуддя. ЇЇ зображають на емблемах, а її статуї прикрашають будівлі, в
яких знаходяться суди та інші органи юстиції.
Юстиція – богиня правосуддя, культ якої існував у Римі від часу імператора Тіберія, що
присвятив їй у Римі статую. Вже давно відбулося змішання образів давньогрецької Феміди і
давньоримської Юстиції. І саме римська богиня є ближчою до сучасного образу і символу правосуддя,
бо Юстиція – це удосконалена римська копія Феміди.
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Обидві богині були в мантії – урочистому ритуальному вбранні, призначеному для здійснення
певної церемонії, в даному випадку – правосуддя. Прадавнє покликання мантії – забезпечити духовний
перехід від мирської суєти до відповідного стану. Мантія прикриває цивільне вбрання, яке має
залишитися для мирських справ.
У лівій руці богині правосуддя тримають терези (ваги) – давній символ міри і справедливості. На
терезах правосуддя змагається добро і зло, провина і невинність. Суворість і справедливість
правосуддя передбачає точне зважування дій на дуже точних вагах (як у аптекарів), які тримає богиня
в руці.
А у правій руці богині правосуддя тримають меч – символ відплати. Богиню зображають порізному: з мечем вгору і з мечем вниз. Меч вістрям вгору означає «волю небес», вищу справедливість,
постійну готовність його застосовувати. Меч вістрям вниз – символ закінченої боротьби. Але у будьякому разі меч є загостреним з двох боків, що символізує і покарання, і перевиховання.
Те, що ваги знаходяться у лівій руці, означає, що вони ближче до серця, тобто богиня, зважуючи
дії на терезах, керується також і внутрішнім переконанням. А той факт, що меч богиня тримає у правій
руці, означає, що правосуддя – на боці «правого» діла.
У давньоримської Юстиції на очах була пов’язка, як символ безпристрастності. І саме таку
богиню правосуддя зображують зараз. А у давньогрецької Феміди на очах пов’язки ще не було:
відкритими очима вона спостерігала за тим, щоб не кривдили безвинних. Очі богині «зав’язали”
римляни. Ця пов’язка на очах підкреслює, що суддя не зважає на матеріальні чи соціальні відмінності
сторін, а бере до уваги лише факти та правду, вислуховуючи обидві сторони. Правосуддя не бачить
різниці між людьми, воно визнає лише істину.
Конкурс 2: Конвенція ООН з прав дитини
Це — міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях.
Конвенція з прав дитини є першим і основним міжнародно-правовим документом обов'язкового
характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Документ складається з 54 статей, що
деталізують індивідуальні права осіб віком від народження до 18 років (якщо згідно застосовним
законам повноліття не настає раніше) на повний розвиток своїх можливостей в умовах, вільних від
голоду і нужди, жорстокості, експлуатації та інших форм зловживань. Учасниками Конвенції з прав
дитини є Святий Престол і всі країни-члени ООН, крім США, Південного Судану і Сомалі. Давайте
згадаємо права дітей, погравши в гру «Повідомлення». На столі у вас картинки, кожна з яких повідомляє
проте чи інше право дітей. Розгляньте їх уважно. (По черзі показують картинку, повідомляють про
відповідне право і прикріплюють картинку на ватман).
 Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку.
 Усі діти мають право на вільне спілкування.
 Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії.
 Усі діти мають право на отримання інформації.
 Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля.
 Усі діти мають право на повноцінне харчування.
 Усі діти мають право на отримання освіти.
 Усі діти мають право на медичну допомогу.
 Усі діти є рівні у правах, ніхто не повинен їх порушувати.
 Жодна дитина не повинна бути примусово залучена до праці.
 Жодна дитини не повинна бути жертвою насильства або війни.
 Жодна дитини не повинна бути скривджена і зневажена.
 Кожна дитина має право на любов і спілкування.
 Особлива турбота дітям-інвалідам.
 Особлива турбота дітям-біженцям.
 Особлива турбота дітям без сімей.
 Особлива турбота дітям, що перебувають у конфлікті з законом.
Ось у нас утворилась ціла галерея картинок, що свідчать, повідомляють права дітей. А хто
порушує ці права, той має відповідати за законом через суд.
Конкурс 3: З розсипаних слів скласти вислови відомих людей про право і закон.



Право створене на користь людству (Латинське прислів’я)
Кращі закони народжуються із звичаїв (Ж. Жубер)

Конкурс 4: Описати видатні особистості не називаючи їх (Петро Порошенко, Юлія Тимошенко)
Конкурс 5: Юридична термінологія постійно розвивається виникають нові слова, вмирають старі.
Поясніть значення застарілих слів:
1. Авдитор — наглядач; прокурор, член суду
А) прокурор
Б) ревізор
В) слухач
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2.Акция — судовий процес
А) цінний папір
Б) прибуток
В) судовий процес
3. Бурмистр — виборний голова міського самоврядування, магістрату; помічник війта у містах, яким
було надане магдебурзьке право; голова міської адміністрації за магдебурзьким правом, обирався
райцями
А ) депутат
Б) міський голова
В) сільський голова
4. Везень — ув'язнений, арештант, невільник, полонений
А) арештант
Б) везуча людина
В) тюремник
5. Возний, возний енерал — судовий виконавець, офіційний свідок гродського і земського повітових
судів
А) суддя
Б) адвокат
В) судовий виконавець
6. Волочник — землемір
А) розбійник
Б) землемір
В) волоцюга
7. Декрет — постанова, рішення
А) засідання
Б) постанова
В) відпустка
8. Драпіжник — розбійник, бандюга, грабіжник
А) розбійник
Б) робітник
В) судовий виконавець
Конкурс 6: Скласти заяву до поліції про порушення тиші.
Ситуація: Протягом тривалого часу сусіди, що поверхом вище шумлять вночі. Не можна заснути через
голосну музику і крик. Приклад правильної заяви:
Начальнику
Баришівського РВВС
__________________________
(П.І.П.)
__________________________
(індекс, адреса, телефон)
ЗАЯВА
Проживаю за вищевказаною адресою з неповнолітніми дітьми. Протягом тривалого часу сусіди,
що поверхом вище з кв.___ в нічний час вчиняють шум. Шум супроводжується голосно граючою
музикою, галасом на протязі ночі, що заважає мені та неповнолітнім дітям відпочинку.
Остання подія мала місце ___________ 2019 року, з 23-00 до 04-00 години наступного дня.
Вищевикладене можуть підтвердити сусіди:
1.______________________________________
2.______________________________________
Прошу:
1. Притягнути винних осіб до відповідальності, згідно зі ст. 182 КУпАП.
2. Про прийняті міри повідомити мене письмово, так як маю намір звернутися до суду з позовом про
відшкодування моральної шкоди.
«
»___________ 2019
р.
__________________
(підпис, прізвище)
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо
захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і
громадських місцях.
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Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення
від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб та громадян суб'єктів господарської діяльності - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було
піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на
громадян від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією
звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої
і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури,
піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші. (Стаття 182 із змінами, внесеними згідно із
Законами N від 07.02.97, N 2342-III від 05.04.2001, в редакції Закону N 1745-IV від 03.06.2004)
Гра з болільниками:
1. Цією мовою розмовляли Юлій Цезар і Цицерон, Юліан Клавдій і Корнелій. У V столітті вона почала
вмирати. Нею записано «Пакти і конституції законів та вольностей Війська Запорізького». Сьогодні цю
мову широко використовують у медицині.
(Латинь)
2. У наш час це слово водночас є крилатим 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. Що це за слово?
(Вето)
3. У Шрі-Ланці він називається асамблеєю, в Ісландії - альтингом, у Норвегії - стортингом, в Ірані меджлісом, у Німеччині - бундестаг, а у Польщі - сенат. А як він називається в Україні?
(Парламент)
4. Це слово є синонімом термінів «посередник», «представник», «комісар». Воно означає посадову
особу, на яку покладається обов'язок здійснювати контроль за дотриманням прав та інтересів людини і
громадянина.
(Омбудсмен)
Конкурс 7: Вірю - не вірю
«Податки є законна форма грабежу» - вважав філософ Фома Аквінський. Але, якби він знав, на
які оригінальні вигадки здатні сильні світу цього, щоб витрусити з народу якомога більше податків...
Змінювалися часи, змінювалися податки, змінювалося відношення людей до їх суті і ролі:
невиправдано високі податки ставали причинами: війн і революцій; протистояння в суспільстві;
зумовлювали зубожіння населення Водночас обґрунтоване і виважене застосування податків
забезпечує: мир і злагоду; процвітання держави; добробут населення
Дати підтвердження або заперечення даних фактів
o

o

o
o
o
o
o

В Київській Русі досить довго існувала кровна помста. Дуже цікава стаття, яка дозволяла вбити
злодія в тому разі, коли його захоплено вночі, на місці злочину або в разі опору з його боку. Якщо
ж злодія вбито зв'язаним або за межами двору, де він здійснить крадіжку, — вбивця не підлягав
покаранню(ні)
Віра була грошовим стягненням у Київській Русі, яке йшло на користь князя. Найбільш поширений
розмір віри — 40 гривень. Це був дуже великий штраф. За цю суму можна було купити 20 корів
або 200 баранів. Рядовий общинник, який присуджувався до уплати віри, потрапляв у тяжке
становище. Виходом для таких людей був інститут дикої віри — штраф, який платила община
сама або разом з правопорушником. За завдання каліцтва, важких тілесних ушкоджень
призначалося напіввір'я — 20 гривень (так)
Податок на туалети. Римський Імператор Васпасіан впровадив податок на суспільні туалети. Коли
його син Тит поморщився побачивши гроші, які привезли до палацу з “місць стягнення податкового
платежу”, Васпасіан сказав вислів, що став крилатим: “Гроші не пахнуть” (так)
Наприкінці 1941 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР був запроваджений податок з
неодружених, одиноких та малосімейних громадян. У народі його прозвали “податком на
бездітність”. Він проіснував до початку 21 століття (ні, він проіснував до початку 90-х років)
Дотепер існує в Англії податок на телевізор, який нараховується на кожний апарат залежно від
діагоналі екрана. Цікаво, що сліпий власник телевізора сплачує лише половину податку — адже
він його може лише слухати як радіо. Доживи до ста — і не сплачуй податки (так)
Гіпсовий податок сплачується в Карпатах гірськолижниками при спуску з гори. Зібрані кошти
передаються клінікам. Адже щорічно в горах травмуються близько 150 тис. лижників. (ні, цей
податок існує в Австрії)
Впроваджений у січні 1705 р. указом Петра І. усіх чоловіків, які носили бороди, було поділено на
стани, і вони сплачували щороку відповідно від 30 руб. із простих городян до 100 руб. із
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o

царедворців. Селянам дозволялося носити бороду безкоштовно в своєму селі. Однак при в'їзді до
міста і виїзді з нього вони повинні були сплачувати по копійці з бороди. (так)
На сході один паша брав з підданих податок на зношення своїх зубів. У такий спосіб він намагався
компенсувати собі шкоду, яку нібито наносила його зубам неякісна місцева їжа.(так)
А в XIV столітті англійський король, довго думаючи про те, як би обкласти цікавими податками всіх
своїх підданих, запровадив податок на життя. Тобто платити його були зобов'язані всі, хто
народився на світ і ще не випустив дух: діти, дорослі, старики, хворі та інваліди. Задум закінчився
грандіозним бунтом. Цікаво, що в стародавньої Месопотамії був податок на смерть - до його
сплати родичі не мали права навіть поховати померлого (так)
Підведення підсумків.

Ведуча: Жити серед людей непросто, в суспільстві кожен відіграє певну роль. Права і обов’язки,
свобода і відповідальність – тільки в комплексі ці поняття роблять людину людиною, яка живе в
суспільстві.
Запам’ятайте! Закони та підзаконні акти створюються, для того щоб ви звертались до них при
потребі. Вони захищають вас.

Правовий тренінг «На паралельних шляхах прав і обов’язків». Баришівська
ЦБС, Баришівська центральна бібліотека для дорослих
Оформлена книжково-ілюстративна виставка-порада «Правовий компас»
Ведуча: Давним-давно, ще у стародавні часи, у людей виникла необхідність відстоювати свої
права. Біблія і навіть добіблійні джерела містили інформацію про цінність людського життя,
недоторканість приватної власності, про заборону посягання на честь і гідність людини та рівність
людей перед судом. По суті, це були перші спроби суспільства виділити права та свободи людини.
Спочатку права захищали силою. Слабка людина не мала жодних прав, якщо в неї не було сильного
покровителя, що бажав би допомогти їй у вирішенні спорів.
Тривалий час діяв неписаний закон „Хто сильний, той і правий”. Але коли виникли перші
держави, правителі яких прагнули встановити загальний справедливий порядок і норми життя для усіх
громадян, у людське суспільство прийшов закон права. Тепер держава ставала на захисті й сильного,
й слабкого. Головним критерієм права стала справедливість, а не сила.
З тих пір минуло багато століть. Держави створювалися, розросталися, процвітали або гинули.
Чому? Як свідчить історія, правителі й уряд не завжди піклувалися про свій народ. Так, оголошуючи
сусідній країні війну чи приймаючи яке-небудь політичне рішення, правитель прагнув задовольнити
лише свої інтереси й зовсім не замислювався над долею простих людей. Отже, людству потрібно було
щось придумати, знайти такого захисника, який міг би примусити державу поступитися своїми
інтересами заради інтересів своїх громадян і постійно піклуватися про них.
1945 року, після закінчення Другої світової війни – найжахливішої і найжорстокішої війни за всю
історію людства – народи багатьох країн вирішити, що задля збереження миру їм слід об’єднатися. Для
того, щоб будь-які конфлікти та суперечки між країнами в подальшому вирішувались не воєнним
шляхом, а мирним, за столом переговорів. Саме з цією метою 1945 року була створена Організація
Об’єднаний Націй (ООН).
А 1948 року держави, що увійшли до ООН, підписали Загальну декларацію прав людини –
документ, у якому вони пообіцяли одна одній і своїм народам забезпечити громадянські права й
свободи, рівність усіх перед законом, особисту недоторканість, свободу совісті, можливість
дотримуватись своєї релігії й багато іншого.
10 грудня відзначається Всесвітній день прав людини.
Загальна декларація прав людини – важливий і корисний документ. Але в ньому говориться про
людей загалом – і жодного слова про дітей. Але ж діти потребують особливої уваги й захисту з боку
держави.
Саме тому 1989 року ООН прийняла окремий документ під назвою „Конвенція про права
дитини”. Конвенція – це міжнародна угода. У ній держави беруть зобов’язання дотримуватись прав
кожної дитини. І наша держава також підписалася під цим документом у 1991 році, а значить – пообіцяла
світові піклуватися про своїх маленьких громадян.
Права та свободи -- це міра можливої поведінки людини. В кожного з нас в душі є невидимі друзі
і вороги, то ж подивимось про них сценку.
Сценка
Дівчинка або хлопчик , накрившись, лежить , удаючи сплячого. Дзвонить будильник. Герой
накривається з головою. До нього підходить Обов’язок, Совість, Лінь і Байдужість.
Обов’язок: Прокидайся, пора збиратися до школи.
Лінь: Поспи ще трішки, постіль така м’якесенька, ковдра така теплесенька… А тобі не хочеться
вставати, з приємним сном розлучатись.
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Обов’язок: Кілька гімнастичних вправ -- і сон як рукою зніме. А холодна водичка поверне
бадьорість, підніме настрій.
Лінь: Який ти не милосердний, Обов’язку! А я - добра, я жалію, я хочу добра.
Совість: Знаємо твою «доброту»! Послухавши тебе, учень не встигне зробити зарядку,
снідатиме похапцем. А це шкідливо для здоров'я.
Байдужість: Ой, ой! Все ти ускладнюєш. А чого б то поспішати? Можна поспати довше і
встигнути…
Обов’язок: І на уроки спізнитись. А на першому уроці – підготовка до контрольної роботи. Без
серйозної підготовки не справиться.
Байдужість: Можна спокійно списати і отримати той самий бал, а іноді й вищий.
Совість: Тобто скористатися плодами чужої праці ? і не соромно буде отримати незаслужений
бал?
Лінь: Що таке сором? І задля нього тратити нервові клітини? Ні, краще без зайвих зусиль…
Обов’язок: А в результаті – ні знань, ні розвитку. Застій і деградація. Цього ви бажаєте? Таке
ваше добро? Адже відомо, що «лінь – мати усіх вад.» Саме від лінощів починається падіння.
Лінь: Але дитина так любить тепло, ніжність, пестощі , а ви закликаєте його до труднощів.
Обов’язок: Бо «подолання труднощів – це шлях до стійкості духу, міцності переконань». А без
них немає особистості.
Байдужість: Ой, замучив: труднощі, завдання, обов’язок, дисципліна… Обійдемося без них!
Совість: Геть звідси! Вашої влади тут нема!
Лінь: А це ми побачимо, чия влада сильніша. Поспи ще, хлопчику, подрімай. Поніжся, нікуди
твоя школа не втече…
Обов’язок: Пробуджуйся, друже, вставай! Тебе кличе обов’язок!
Голос матері. Синку. Пора вставати.
Ведуча: Мораль і право тісно взаємодіють між собою. Правові норми запроваджують на основі
норм моралі, що виникли раніше . У сиву давнину утвердилася моральна норма, яка диктує повагу до
літніх людей. Діє вона й нині і, крім того, покладена в основу Законів України «Про пенсійне
забезпечення», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку". Моральні норми, закладені в Христових заповідях «Не вбий!», «Не вкради!», підкріплені сучасними
нормами законодавства, зокрема Кримінального кодексу. Їх порушення спричиняє як моральний осуд,
так і конкретну, досить жорстку юридичнувідповідальність. У більшості випадків на правопорушника
чекають не тільки юридична відповідальність, а й моральний осуд.
Право побудоване на принципах моралі. Правила поведінки, закони супроводжують людину все
її життя. Щоб уміло і правильно користуватись своїми правами і добре виконувати свої обов'язки, не
порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони.
Де, коли, у яких випадках кожній людині в її житті можуть стати в нагоді юридичні
знання?
Коли людина сама порушила закон, або коли допущено порушення закону по відношенню до
неї.
Тільки народившись, людина набуває за законом здатність мати права і нести обов'язки конституційні, сімейні, цивільні, трудові і т.д. Проте їх реальне здійснення можливе лише в міру
дорослішання дитини. З кожним роком обсяг твоєї дієздатності (здатності своїми діями набувати і
здійснювати права, створювати для себе обов'язки і виконувати їх) збільшується. І так само, як посудина
наповнюється рідиною до верху, так і дієздатність стає повною з18 років і ти стаєш повнолітнім.
Рольова гра «Мої права від 0-18 років»
Ти народився:
- ти здобуваєш право на громадянство;
- маєш право на те щоб твої батьки зареєстрували факт твого народження в органах державної
реєстрації актів цивілього стану;
- маєш право на ім'я, по батькові та прізвище.
- маєш право жити і виховуватися в сім'ї, знати своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і
законних інтересів.
- на твоє ім'я може бути відкритий рахунок в банку.
Вік: до 14 років
Тебе називають: малолітнім. Твоя дієздатність: часткова, тобто ти можеш вчиняти не всі
угоди, а тільки дрібні побутові правочини. Це означає, що ти можеш купувати в магазині будь-які
продукти, канцелярські товар, інші речі і предмети. Також ти можеш укладати угоди, спрямовані на
отримання вигоди, які не потребують нотаріального посвідчення або державної реєстрації. У випадку,
якщо ти не можеш укласти угоду, від твого імені можуть виступити батьки, усиновителі або опікуни.
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Крім того ти маєш:
- право на визнання тебе творцем об’єкта права інтелектуальної власності
(ст. 423 ЦК);
- право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати
шкоди твоїй честі чи репутації (ст.423 ЦК);
- вимагати використання свого імені у зв’язку із використанням твору, якщо це практично можливо, або
забороняється таке використання імені
(ст.438 ЦК);
- використовувати псевдонім;
- надати відкриттю, автором якого ти є, своє ім’я чи спеціальну назву
(ст. 458 ЦК) тощо.
Незалежно від віку можеш висловлювати свою думку про те, з ким із батьків, у разі розірвання
шлюбу в суді, ти хотів би проживати після розлучення;
Вік: від 14 років до 18 років.
Тебе називають: неповнолітнім. Твоя дієздатність: ти набрав вже певний життєвий досвід,
можеш усвідомлювати і відповідати за свої вчинки. Тому закон дає тобі право самостійно
розпоряджатися своїми заробітком, стипендією та іншими доходами, здійснювати дрібні побутові і
деякі інші операції. Ти можеш вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися і здійснювати
авторські права. Також ти можеш здійснювати права автора твору науки, літератури чи мистецтва,
винаходи чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності. Інші угоди ти
можеш здійснювати за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів.
Тобі виповнилося 18 років!
Ти тепер повнолітній, а це значить, що ти стаєш повністю дієздатним і можеш своїми діями
набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх.
Ведуча: Конституція України містить широкий перелік прав і свобод людини і громадянина: зі
161 статті Основного Закону правовому статусу особи присвячено 48 статей — майже третя частина
тексту Конституції. Конституційні (основні) права і свободи за змістом поділяються на особисті,
політичні, соціально-економічні, культурні та права в галузі екології.
Установити види прав людини
1. Право на працю. {Соціально-економічні)
2. Право на свободу мирних зборів (Політичні)
3. Право на користування досягненнями національної культури. (Культурні)
4. Право на участь у виборах. (Політичні)
4.Право на відпочинок. (Соціально-економічні)
5.Право на життя. (Особисті)
6.Право на громадянство. (Політичні)
7. Право на підприємницьку діяльність. (Соціально-економічні)
8. Право на безпечне довкілля. (Екологічні)
9. Право на повагу до гідності. (Особисті)
10.Право на житло. (Соціально-економічні)
11. Право на освіту. (Культурні)
12. Право на світогляд та свободу віросповідання.
Поговоримо про право і освіту. В якому законодавчому документі України закріплено право на
освіту. (В Конституції)
А в яких документах викладено обов’язки учнів? (в «Законі про освіту», у Статуті школи, в Правилах
для учнів)
Обов´язком усіх громадян України є неухильне дотримання Конституції та законів нашої держави,
повага до прав і свобод, честі і гідності інших громадян.
Хоча більшість людей нашої країни поважають закони, однак часто трапляються і їх порушення .
Порушення законів бувають різні. Деякі з них не мають серйозних наслідків. Серйозні правопорушення
називають злочинами. А людей , які їх чинять, - злочинцями.
Провина – вина ; проступок – порушення правил поводження; злочин – проступок, який карається
законом.
Злочин – суспільно небезпечна дія з порушенням установлених правил і норм поведінки, яка
заподіює людям зло.
Гра «Відкритий мікрофон»
Назвіть права для учнів школи.
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Учні мають право на:
Вільне вираження власних поглядів, переконань і думок.
Свободу отримання інформації.
Свободу думки, совісті і релігії.
На шану людської гідності.
Здобуття безкоштовної освіти відповідно до державних освітніх стандартів, розвиток своєї особи,
своїх талантів, розумових і фізичних здібностей.
Навчання в рамках державних стандартів за індивідуальним навчальним планом в порядку,
визначеному Статутом школи (навчання вдома за медичними довідками).
Оцінку знань і умінь навчання, отримання оцінки по кожному предмету, відповідно до своїх знань і
умінь.
Завчасне повідомлення про терміни і об'єм контрольних робіт, відповідно до графіка.
Об'єм часу на виконання обов'язкової частини домашнього завдання не повинен перевищувати
50% об'єму виконаної роботи на уроці з відповідного предмета.
Брати участь у культурному житті школи, в заходах.
Відпочинок на перервах між уроками і в канікулярний час, відсутність завдання на канікули для
учнів (окрім читання художньої літератури).
Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.
Пільги і матеріальну допомогу відповідно до діючих норм.
Перехід до іншої освітньої установи, що реалізує освітню програму відповідного рівня.
Створення різних суспільних об'єднань, якщо вони не суперечать Статуту школи.
Використання права екстернату, домашнього навчання, дострокової здачі іспитів.
Відкритий вислів своєї думки про якість освітнього процесу на Раді школи, засіданні комісії з прав
дитини.
Внесення пропозицій про зміни в освітній діяльності школи в затвердженому порядку.
Використання для виступів засобів масової інформації школи, видання газет, рукописних журналів.
Право знати про одержані оцінки, як за усні, так і за письмові роботи.
Право на конфіденційність повідомлення оцінки за свою відповідь або письмову роботу.
Право на клопотання про перенесення термінів контрольних робіт після пропусків по хворобі,
підтверджених медичними документами.
Права і обов'язки дитини охороняються Конвенцією ООН про права дитини, чинним
Законодавством України.
Назвіть обов’язки

Відповідає кожний учасник. Учні зобов’язані:
 Виконувати статут школи.
 Оволодівати знаннями.
 Не пропускати уроки, не запізнюватися на заняття.
 Приходити до школи охайними, в шкільній формі або в одязі ділового стилю.
 Акуратно вести щоденник і подавати його за першою вимогою вчителя.
 Брати участь у суспільно корисній праці, виробництві.
 Брати активну участь у житті школи, підтримувати і примножувати традиції школи, його авторитет,
брати активну участь у позакласній і гуртковій роботі.
 Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, з повагою ставитись до батьків. Проявляти милосердя,
турбуватися про молодших.
 Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки.
 Бережливо ставитись до державного, суспільного і особистого майна, охороняти природу.
 У випадку псування майна, приміщення, учень повинен відшкодувати його або разом з батьками
провести ремонт.
 Повністю використовувати час, відведений для навчання, старанно працювати над поповненням
своїх знань, систематично готуватись до уроків.
 Діяти завжди на благо колективу, турбуватись про честь і підтримку традиції школи, його
авторитету.
 Гідно, культурно вести себе в школі і за його межами, турбуватись про красу рідної мови.
 Проявляти повагу до вчителів та інших працівників школи, підкорятись вказівкам та
розпорядженням директора школи, педагогічної ради, учителів, а також постановам класного і
шкільного самоврядування.
 Постійно підтримувати в чистоті і порядку приміщення школи та його територію.
Які ви знаєте основні обов'язки батьків і дітей?
(Обов'язок батьків — виховувати дітей, піклуватися про їхній фізичний і моральний розвиток,
підготовку їх до праці. Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, а в разі потреби —
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повнолітніх непрацездатних дітей. Обов'язок дітей — піклуватися про батьків. У разі, якщо батьки
непрацездатні й потребують допомоги, повнолітні працездатні діти їх утримують.)
Чи може учень працювати у вільний від навчання час (на канікулах), де саме? З якого віку?
Що для цього потрібно? Чи знаєте ви, куди звернутись?
Так, може. З 14 років. Для цього потрібна заява батьків, дозвіл школи. Звертатися можна у соціальний
відділ для молоді або в інспекцію у справах неповнолітніх.
Ведуча: Законодавство встановлює обмеження у прийняті на роботу неповнолітніх:
дозволяється укладати трудовий договір з особами, які досягли 16-річного віку. За письмовою згодою
одного з батьків на роботу можуть прийматися особи з 15 років, а у вільний від навчання час і з 14 років.
Законодавство про працю враховує, що неповнолітні не можуть працювати на рівні з дорослими. Тому
для неповнолітніх встановлюються легші умови праці.
Оскільки фізичний розвиток неповнолітніх ще не завершився, закон дозволяє їм меншу
тривалість робочого часу, ніж дорослим. Робочий час обчислюється годинами на тиждень. Його
нормальна тривалість – 40 годин на тиждень, а неповнолітні працюють 24 години на тиждень, а 16 – 18
– річні - 36 годин.
Неповнолітнім установлено пільги в заробітній платні.
Заробітна плата працівникам молодше 18 років при скороченні тривалості щоденної роботи
виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної
роботи.
До того ж законодавство забороняє залучати неповнолітніх до роботи вночі, а також до роботи
у святкові дні й робіт та понад норму.
Працівникам молодшим 18 років щорічна відпустка надається тривалістю 31 календарний день у
зручний для них час за їхньою письмовою заявою.
Які правопорушення найчастіше бувають в нашому навчальному закладі?
Відповідає кожний учасник. Дисциплінарні, адміністративні, цивільні, кримінальні.
Що ви розумієте в адміністративному законодавстві під терміном «громадське
місце»?
Вулиці, вокзали, кінотеатри, театри, магазини, установи, бібліотеки, музеї, салони громадських видів
транспорту, житлові будинки, подвір’я житлових будинків, школи тощо.
Назвіть кілька прикладів протизаконної поведінки в громадських місцях, свідками яких
ви були.
Відповідає кожний учасник.
Гра «Вірю – не вірю»

підприємництво – це самостійна ініціатива, діяльність на власний ризик

в нашій державі діє принцип: «Закон, що дишло, куди повернеш, туди й вийшло»

угоди поділяються на нікчемні й заперечні

Верховна Рада прийняла закон, за яким кримінальну відповідальність встановлено з 6 років?

закон визнає за подружжям право на вибір прізвища

неповнолітній у віці до 15 років перебуваючи під наглядом навчального закладу, не буде
відповідати за шкоду, заподіяну ним, а відповідальність нестиме навчальний заклад.

Право на свободу літературної,художньої,наукової і художньої творчості – культурні права
людини

У 18 років настає відповідальність за всіма Законами України.

Якщо учень без поважної причини пропускає уроки, батьки будуть платити штраф від 17 до 51
гривні. У Бельгії штраф за перші пропуски – 125 євро, далі – більше. У Великобританії та Іспанії для
батьків, діти яких не ходять до школи, передбачено навіть тюремне ув'язнення або громадські роботи.

Проступок -- суспільно небезпечна дія з порушенням установлених правил і норм поведінки,
яка заподіює людям зло.
Серед численних напрямів державної діяльності важливе місце посідає правоохоронна
діяльність, спрямована на забезпечення законності та правопорядку в суспільстві, боротьбу зі
злочинністю та іншими правопорушеннями, охорону та захист суверенітету, політичної системи, територіальної цілісності України, прав і законних інтересів громадян, державних і громадських організацій.
Правоохоронні органи — це органи, наділені державою повноваженнями щодо охорони суспільних
відносин, урегульованих правом. Правоохоронні органи можуть бути державними і недержавними.
Які правоохоронні органи ви знаєте?
До державних правоохоронних органів належать прокуратура, органи внутрішніх справ, органи
Служби безпеки України, органи Міністерства юстиції України, органи охорони державного кордону,
митні органи, органи податкової служби та ін.
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До недержавних правоохоронних органів належать адвокатура, недержавні охоронні, розшукові та інші
установи.
Суди посідають особливе місце серед правоохоронних органів, оскільки судова діяльність є
самостійною гілкою державної влади, всі ж інші державні правоохоронні органи належать до виконавчої
влади або займають самостійне місце в державному механізмі.
Конституція України проголосила право кожного на правову допомогу. Для забезпечення права
на захист від обвинувачення та для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та в інших
державних органах в Україні діє адвокатура (ст. 59 Конституції України).
Адвокатура є добровільним професійним громадським об'єднанням, яке покликане не тільки
надавати правову допомогу населенню, а й сприяти захисту прав і свобод та представляти законні
інтереси громадян, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб.
Згідно з цими завданнями адвокати дають консультації та роз'яснення з юридичних питань,
довідки із законодавства, складають заяви, скарги, інші правові документи, виконують повноваження
представника в суді, в інших державних органах, перед громадянами; ведуть захист підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного; проводять роботу з правового забезпечення підприємницької та
зовнішньоекономічної діяльності громадян та юридичних осіб, а також здійснюють інші види юридичної
діяльності.
Установити назви правоохоронних органів. Куди звернутися в певних ситуаціях?
1. Ви стали свідком ДТП. (До поліції.)
2. Вашого батька звільнили з роботи, а він уважає це незаконним і хоче отримати консультацію. (До
адвокатури.)
3. Вашого друга затримали працівники поліції і, як він стверджує,що його побили. (До прокуратури.)
4. Вашого родича звинувачують у злочині. (До адвокатури.)
5.Прийшовши додому, ви виявили, що двері вашого будинку зламані. (До поліції.)
6. Ваші батьки укладають угоду та хочуть перевірити її законність. (До адвокатури,)
7. Ви почули в сусідньому будинку постріли та крики. (До поліції.)
8. Ви знайщли в себе на городі невідомий металевий предмет, схожий на снаряд. (До поліції.)
«Правова абетка»
Виберіть букву і назвіть слово на правову тематику, яке починається з цієї букви:
А - факт перебування підозрюваного поза місцем скоєння злочину в момент його вчинення (арешт);
Б - стійка озброєна група, створена з метою нападу на громадян або організацій (банда);
В - народні збори на Русі в Х-ХІ ст (віче);
Г - особа, яка належить на правовій основі до певної держави (громадянин);
Д - виборний представник населення до органів влади або самоврядування (депутат);
Е - особа, що володіє спеціальними знаннями і залучається органами розслідування, суддями і іншими
державними і суспільними організаціями для проведення експертиз (експерт);
І - організація, що ставить позов (інстанція);
К - основний закон держави (Конституція);
Л - спеціалізована кредитна установа, яка видає позики під заставу рухомого і нерухомого майна
(ломбард);
М - форма правління, при якій влада належить одноосібного глави (монархія);
О- особа, якою отримана охорона інтересів, особистих і майнових прав недієздатних осіб (опікун);
П - документ, що засвідчує особу і громадянство (паспорт);
П - вік, по досягненні якого особа стає повністю дієздатним (повноліття);
П - обов'язковий, індивідуальний безоплатний платіж, що стягується з фізичних осіб та організацій на
користь держави (податок);
Р - всенародне голосування громадян щодо законопроекту, до чинного закону та інших питань
державного призначення (референдум);
Ф - богиня правосуддя в грецькій міфології (Феміда);
X - грубе порушення громадського порядку, яке може супроводжуватися застосуванням насильства до
громадян і псування чужого майна (хуліганство);
Ш - грошове стягнення, міра матеріального впливу (штраф);
Ю - система судових установ, судове відомство (юстиція);
Я - добровільне особисте звернення особи, яка вчинила злочин, із заявою про нього у відповідні органи
(явка).
Ведуча: Не за горами час, коли ви закінчите школу і вступите у самостійне життя. Від вас
вимагається успішно займатися дорученою справою, бути відповідальними, виконувати громадянські
обов'язки — хорошого трудівника, захисника Вітчизни, патріота, борця з недоліками і зловживаннями в
суспільстві, господаря багатств країни, сім'янина. Державі будуть важливі ваші думки, пропозиції щодо
проектів законодавчих актів, які виносяться на широке обговорення. При цьому корисно поповнювати
свої правові знання. Особливо важливим є зміцнення готовності боротися зі злом, непримиренність до
того, що заважає нам жити. Усе це потрібно громадянинові України
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Дискусійне перехрестя «Чи існує право без обов’язків». Баришівська ЦБС.
Баришівська центральна бібліотека для дорослих
Підготувала Н. І. Лавріненко, відп. Г. В. Пацаловська.
Оформлена книжкова виставка «Вивчаємо свої права».
Зал оформлений плакатами, на яких розкриті основні права Загальної декларації про права
людини, Конвенції ООН про права дитини, конституційні права, обов’язки та свободи громадянина
України.
1. Як ви розумієте поняття «право»?
Коли ми говоримо про право, мимоволі, виникають асоціації: закони, мораль, норми поведінки...
Водночас можуть з'явитися й інші думки-асоціації: суди, вироки, в'язниці - те, що тягне за собою
порушення права. Отже, закономірно народжується усвідомлення: право - це широке поняття, що
стосується як усього суспільства, так і кожного зокрема.
У розвинутих цивілізованих країнах право вважається основним інструментом захисту прав
людини, у тому числі - і перед державою.
Як універсальний регулятор суспільних відносин, воно забезпечує порядок у суспільстві,
допомагає знайти необхідний вихід із різноманітних життєвих ситуацій. А такі трапляються мало не
щодня.
Коли ви працюєте, то взаємовідносини між вами і роботодавцем регулюватимуться правом,
зокрема трудовим. Наприклад, щоб влаштуватися на ту чи іншу роботу, людині треба знати, з якого віку
можна розпочати трудову діяльність, які існують обмеження у прийнятті на роботу за певною
спеціальністю, які документи потрібні для працевлаштування тощо.
Або така ситуація. Ви отримали спадщину. Тепер вступає в силу право спадкування, яке визначає,
хто може отримати заощадження, що залишилися по смерті родичів, як зробити так, щоби спритні шахраї не зазіхнули на ваше майно, і т. ін.
Ви хочете поїхати на відпочинок за кордон - а для цього треба бути обізнаним із правилами
оформлення відповідних документів і правилами виїзду за кордон, знати, до яких установ, що
представляють Україну за кордоном, можна звернутись, у разі необхідності, по допомогу в чужій,
незнайомій країні.
Ви мрієте розпочати власний бізнес, але не знаєте, з чого почати і що для цього необхідно. Вам
потрібно буде ознайомитися хоча б з основними положеннями підприємницького права.
Право закономірно вважається основою будь-якого цивілізованого влаштування життя людей.
Як і за сивої давнини, сьогодні багато сподівань людина покладає на державу: оборона від
зовнішніх ворогів і захист від злочинців, забезпечення бідних і немічних, допомога багатодітним сім'ям,
ліквідація наслідків екологічних і техногенних катастроф, здійснення правосуддя тощо. Насправді люди
доволі часто звертаються по допомогу до держави, вважаючи, що саме вона має захистити їхні
інтереси, причому саме за допомогою права.
Історія становлення прав людини складна і багатогранна. Поняття «права людини» виникло як
окрема категорія в епоху Розуму (Просвіти) XVIII століття. Але найбільші зміни у трактуванні прав
людини сталися в першій половині XX століття. Жахливі злочини Другої світової війни поклали кінець
традиційній точці зору на те, що держави самі вирішують, яким чином ставитись до своїх громадян.
Підписання Статуту ООН 26 червня 1945 року сприяло тому, що права людини були віднесені до сфери
міжнародного права. Статут вміщував ряд статей, присвячених правам людини. На початку 1946 року
була створена Комісія ООН з прав людини. Комісія підготувала проект Загальної декларації прав
людини (ЗДПЛ), який був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року.
Загальна декларація прав людини проголошує спільне порозуміння народів світу стосовно невід'ємних
і недоторканих прав усіх членів людської сім'ї та є зобов'язанням членів міжнародної спільноти. ЗДПЛ
вміщує тридцять свобод та прав. Вона характеризує захист цих прав як загальний стандарт, якого слід
досягти.
З часу Другої світової війни було укладено та набуло чинності більше сорока великих
міжнародних конвенцій щодо захисту прав людини.
Після ЗДПЛ 1966 року Генеральна Асамблея ООН прийняла міжнародні договори з економічних,
соціальних та культурних прав, Міжнародний договір з громадянських та політичних прав. Разом із
Загальною декларацією вони складають Міжнародний білль про право людини, у якому закріплені
основні людські права та свободи.
Є кілька класифікацій прав людини. Одна із них поділяє права на «класичні» та «соціальні». Перші
включають громадянські та політичні права й спрямовані здебільшого на обмеження влади держави
над людиною. Другі включають економічні, соціальні та культурні права.
Класичні права пов'язані із зобов'язанням уряду утримуватись від певних дій, а соціальні
зобов'язують уряд надавати певні гарантії у їх збереженні.
2. Як ви розумієте поняття «свобода», «обов’язок», «відповідальність»?
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Cт. 29 Загальної декларації прав людини встановлює, що «Кожна людина має обов'язки перед
суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи».
Обов'язок — це встановлена державою та її інститутами (навчально-виховними закладами, виробничими установами) необхідність, яка визначає кожній людині відповідний вид та міру поведінки. а
також відповідальність у разі її невиконання.
Конституційні свободи - можливості вільної (активної або пасивної) поведінки (діяльності) людини
і громадянина в суспільстві та державі, передбачені конституцією, іншими законами країни..
Конституція України передбачає основні свободи людини і громадянина, зокрема свободу особи (ст.
29), свободу пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України (ст. 33);
свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34); свободу світогляду і
віросповідання (ст. 35); свободу об'єднання в політичні партії та громададські організації для здійснення
і захисту своїх прав та свобод (ст. 36); свободу літературної., художньої., наукової, і технічної творчості
(ст. 54) та ін.
3. Як ви ставитесь до своїх обов’язків?
Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.
Учень зобов'язаний:

пройти курс навчання в школі;

подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;

дотримуватись норм та правил поведінки в школі.
У стінах рідної школи учень повинен:
 поважати вчителів і працівників школи, не сперечатися з дорослими
 поважати інших учнів
 бути ввічливим з учителями й учнями
 захищати молодших і слабких
 оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень
 брати посильну участь у різних трудової діяльності
 бережливо ставитися до держаного, громадського й особистого майна
 дотримуватися правил особистої гігієни
 не запізнюватися на уроки
 у приміщенні школи не бігати, не стрибати, не розмовляти надто голосно
4. «Діти не можуть бути дешевою робочою силою. Особливо якщо це перешкоджає отриманню
освіти (Конвенція ООН про права дитини). Чи стосується це право домашніх обов’язків?
Кожна дитина має право на проживання в сім'ї разом із батьками або в сім'ї одного з них та на
піклування батьків.
Батько й мати мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи й
основним обов'язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини.
Сім'я — це і пристань, і гавань.
Сюди вертаймось знов і знов
Із мандрів далеких і плавань —
Тут вічно панує любов.
Тебе тут завжди пам'ятають,
Куди б ти не їхав, не йшов,
На тебе постійно чекають
Увага, турбота, любов.
В кожного з вас є свої індивідуальні права й обов'язки, яких ви дотримуєтесь у своїй сім'ї.
В ріднім домі я повинен:
 Допомагати батькам по господарству, виконувати необхідну роботу
 Надавати батькам моральну підтримку.
5. Навіщо нам потрібні норми і закони?
Складіть коротке оповідання, яке б починалося з речення: «Зранку, прийшовши до школи, ми
побачили оголошення: сьогодні правила в нашій школі не діють». Після виконання завдання,
обговорення за запитаннями:
- Чи хотіли б ви навчатися в такій школі?
- Якщо так, то чому?
- Якщо ні, то чому?
- Чому необхідно дотримуватися правил у школі?
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6. В чому полягає різниця між моральною і правовою відповідальністю?
Отже, норми і правила поведінки встановлюють самі люди, а їхнє дотримання робить життя й
спілкування людей гуманнішим, ефективнішим, зручнішим. На думку приходить вислів французького
філософа, математика, фізика і письменника XVII ст. Б. Паскаля: «Правила доброї поведінки відомі з
давніх-давен, річ за дрібницею - вміти користуватися ними».
Мораль — система норм, які визначають обов'язки людини щодо суспільства та інших людей;
правила моральної поведінки. Слово прийшло із Франції (morale — моральність), а у Францію — із
Стародавнього Риму (moralis — моральний), але поняття про мораль, тобто про правила поведінки
людини серед інших людей, існувало, зрозуміло, задовго до того, як з'явилося це слово. Пояснення у
словнику В. Даля: «Правила для волі, совісті». Та можна ще простіше: мораль — це загальновизначене
поняття про те, що таке добре і що таке погано. Правда, слід уточнити: коли і ким визнане. Звичаї
суспільства і поняття про моральну поведінку, мораль формуються в конкретних історичних умовах.
Скажімо, наша сучасна мораль передбачає, що до дітей треба ставитися дбайливо, ласкаво,
тим більше до дітей хворих чи з якоюсь вадою. Ганебно, просто підло сказати хлопчикові «кульгавий»,
якщо він кульгає, чи обізвати «очкариком» того, хто змушений носити окуляри. Це загальновизнано. У
транспортній штовханині навіть літня людина, хоч би якою вона була втомленою, поступиться місцем
хворій дитині. Такі звичаї сьогоднішнього суспільства, такі моральні норми, — виявляючи піклування
про хвору дитину, людина не робить якийсь виключний своєю добротою вчинок, а поводиться
нормально, природно, як і належить. Та чи завжди ці норми були такими? Ні. Наприклад, згідно з
законом Лікурга, за яким не одне століття жила стародавня Спарта, діти підлягали спеціальному огляду,
і якщо у дитини виявляли фізичну ваду, що заважала у майбутньому стати повноцінним воїном, її
вбивали, скидаючи в Апофети, — глибоку ущелину в горах Тайгету.
Ще приклад.
Застрелити людину — злочин, убивство. Та в роки війни снайпер не тільки стріляє у свого
ворога, а й веде рахунок тим, хто загинув від його руки. У цій ситуації одна людина (снайпер) ніби
виносить іншій людині (солдатові-ворогу) вирок, і сама виконує його.
Мораль війни дозволяє снайперові виступати у ролі обвинувачувача, судді і виконавця вироку,
що зовсім неможливо в умовах мирного часу. Отже, суспільна мораль, моральні норми конкретноісторично обумовлені: війна може «дозволити» людині те, що мир категорично забороняє.
Мораль — не віршик, який легко завчити, це не тільки і не скільки знання про хороше і погане,
скільки дія, причому дія індивідуальна, особиста і відповідальна. Але ж усе наше життя складається з
«даних конкретних випадків». О, якби мораль можна було вирахувати як двічі по два — чотири! Так ні
ж: правила моральної поведінки кожна людина виробляє самостійно, особисто для себе.
Мораль — це своєрідний узгоджувач дій людей у суспільстві. Не хочеться вам поступатися
місцем літній людині — так приємно сидіти в автобусі біля вікна але ваша совість не дозволить вам
цього зробити. Приємно в неділю вранці полежати в теплій постелі, але ви пригадуєте, що ваш клас
взяв зобов'язання прибрати шкільне приміщення. Обов'язок примушує вас бути разом із товаришами.
Захоплено граючи з товаришами у футбол, ви раптом пригадуєте, що не вивчили ще історію, і ваш
обов'язок учня примушує вас припинити гру. Все це і є мораль.
Виходить, що норми моралі — це, так би мовити, неписані закони.
Найважливіші для людини та суспільства відносини, упорядковані нормами права, тобто
нормами, записаними в законах, і кожна людина перебуває під їхнім впливом.
В Україні кримінальна відповідальність настає з 16 років. При скоєнні окремих видів злочинів
цей вік знижується до 14 років. Складно говорити про гуманність чи жорсткість українського законодавства, коли йдеться про школярів середніх або старших класів. Але, порівняно з правовими
системами інших держав, система покарань України видається досить гуманною. Наприклад, у 19
штатах США за вбивство засуджують до довічного ув'язнення, навіть якщо йдеться про неповнолітніх.
В Ірландії кримінальна відповідальність настає з семи років - найнижчий поріг у світі. При цьому країна
вважається (за даними ООН) однією з найбільш безпечних у світі.
6. Де на вашу думку закінчуються дитячі пустощі і починається злочин?
Визначіть відповідальність для таких правопорушень. Зразки правопорушень підлітків:


Під час перерви учень 9-го класу Денис штовхнув свого однокласника Михайла, і той, падаючи на
сходи, зламав праву руку. Батьки Михайла подали позов до суду. Яке рішення має ухвалити суд?
(Зобов'язати батьків Дениса відшкодувати витрати на лікування Михайла)
 Четверо восьмикласників після уроків вирішили піти в парк; по дорозі вони розпили спиртні напої,
стали лаятися, чіплятися до перехожих. Які заходи адміністративного впливу можна застосувати
за вищезазначені правопорушення?
(Штрафи, виправні роботи)
 Учениця 11-го класу мріяла про нові чобітки; прийшовши до речової крамниці, поцупила їх, коли
продавець відволікся. Чи несе дівчина відповідальність? Якщо так, то яку?
(Кримінальну, cm. 185 «Крадіжка»)
Кожний із вас — частинка суспільства, і наскільки гармонійним буде ваше співіснування,
залежить переважно від вас як особистості. Людина від народження наділена правами, а з часом у
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процесі життя, після досягнення встановленого законом віку, набуває здатності мати обов'язки й нести
відповідальність за свої дії.
Однак запам'ятайте: поряд із вами живуть люди, які також мають права. Тому реалізовувати
свої права, не порушуючи при цьому прав та інтересів інших,— це своєрідне мистецтво. Досягти такого
балансу можливо не тільки завдяки високій правовій свідомості, грамотності чи через страх перед
відповідальністю, а перш за все тоді, коли ти в своїх діях керуєшся совістю, порядністю, людяністю,
добрими намірами, чесністю, повагою до оточуючих. Народна мудрість говорить: «Якого ставлення
бажаєш до себе — так стався і до інших», «Що посієш — те й пожнеш», «Людина — коваль свого
щастя», «Життя прожити — не поле перейти». І ці вислови не потребують доказів, оскільки перевірені
віками.
Відомий старогрецький філософ Арістотель зазначав: «Держава створюється не заради того
лише, щоб жити, але переважно для того, щоб жити щасливо».
Безумовно, саме по собі дотримання правових норм автоматично не забезпечить успіху і
процвітання, щастя і добробуту. Проте воно створює необхідні передумови для спільного поступу в таке
суспільство, живучи в якому ми будемо впевненими, що наші права охоронятимуться надійно, що
елементарні людські потреби будуть задоволені і наше життя залежатиме головним чином від нас
самих, а не від чиєїсь волі чи примхи.
Право - це сфера належного, того, як повинно бути.
І чи не найскладнішим, але вкрай потрібним є навчитися жити за правилами, прийнятими в суспільстві,
зокрема - за правом поважати свої і чужі права, не завдавати шкоди будь-кому, навчитися правильно
будувати стосунки з іншими суб'єктами правовідносин, у тому числі з державою.

Сценарій до Дня захисту дітей «З дитинства знай свої права» (Білоцерківська
центральна районна бібліотека)
Матер. підгот. Л.А. Савич
Весна – чудова пора року. Все оживає, пробуджується від зимового сну. Але ось соловейко
заспівав голосніше, сонце припікає сильніше. На порозі — літо.
Перший день літа присвячений,
звичайно ж, дітям. 1 червня у всьому світі відзначають Міжнародний День захисту дітей. Цей день було
проголошено ще в далекому 1949 році.
Уявіть собі... якби люди зразу з'явилися на світ дорослими, якою б була наша земля? Чи
здавалися б моря такими синіми-синіми, гори високими, ліси чарівними та таємничими? Чи шумів би,
падаючи, так затишно дощ, а сонце тішило своїм теплом та світлом?
Земля без дітей... Ні, уявити цього не можна. Хіба не для того виблискують калюжки, щоб
малеча хлюпала по них босоніж? Хіба не для того змерзлі пташки злітаються взимку до вікон, щоб
збудити у маленьких душах співчуття до живого, спонукати бажання допомогти слабшому? Звичайно,
на всі ці запитання найпростіше відповісти: «Ні, не для того», «Ні, не тому». І будуть наші відповіді
правильними, але такими нецікавими, невеселими, яким було б наше життя без дітей.
Мине не одне тисячоліття, поки людство прийме закони, які оберігатимуть дитину — найбільше
наше багатство. Адже у різні епохи неоднаково дивилися на виховання і догляд за дітьми. Лише у XVII—
XVIII ст. на дітей починають звертати увагу — шиють дитячий одяг, створюють дитячі іграшки, пишуть
дитячі книги, дитячі пісні та музику. А хіба раніше діти не мали іграшок, запитаєте ви. Так, не мали.
Дитина носила довгу сорочку, а коли виростала — одяг, як у дорослих. У середньовічній Німеччині слово
«дитина» було синонімом «дурень». Знаємо, що дітям було нелегко, не було законів, які оберігали б
їхнє життя. Аж у 1924 році у м. Женеві було прийнято Декларацію прав дитини. У 1989 році всі
прогресивні країни світу, в тому числі й наша Україна, підписали Конвенцію прав дитини. З вересня 1991
року в Україні набула чинності Декларація прав дитини, прийнята в 1959 році Генеральною Асамблеєю
ООН.
Тому важливо сьогодні знати кожній дитині хоча б ази правової абетки для захисту своїх прав.
Про деякі права ми поговоримо сьогодні. Всі діти є рівними у своїх правах. Усі діти мають право
на любов і піклування. Кожна дитина має право на проживання в сім'ї разом із батьками або в
сім'ї одного з них та на піклування батьків.
Батько і мати мають рівні права і обов’язки щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та
основним обов’язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини.
В усіх народів, в усі часи перше слово, яке вимовляє дитина – це слово «мама». І не даремно,
бо першою людиною, яка схиляється над її колискою, є мати. Її серце завжди відчуває наші болі, її слова
розрадять, її ласкаві руки знімуть утому й пожаліють, її поцілунок – заспокоїть, її очі скрізь тебе
супроводжують, її думки завжди поруч
Скільки світлих доріг
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Ти для мене відкрила
До високих зірок,
У широкі поля.
У мені твоя кров,
У мені твоя сила,
Найдорожча з усіх —
Рідна мати моя.
Батько ж споконвіку ніс велику відповідальність за дітей, за їх здоров'я, був їхнім захисником.
«Батьківщина», «батьки» – слова одного кореня. Це не випадково. Адже батько й мати є для людини
першим і головним представником Вітчизни. Вони прилучають сина й доньку до рідної мови, природи,
традицій свого народу. Отже, яка сім'я, такі й діти, таким буде і їх майбутнє.
Кожна дитина після народження має право на власне ім'я і на отримання громадянства.
Раніше первісних дітей називали як кому заманеться: «Замазура», «Великі вуха», «Ледащо»
або ще якось. Тож, як бачите, наші імена – це теж велика особиста цінність. І неприємно, коли в тебе
немає імені або хтось його перекручує.
А чи знаєте ви, що означають ваші імена?
Допитлива дівчинка наша Наталка –
її називають: Наталка-питалка.
Питає Наталка: «Чому я так звуся?
І чому Мариною зветься мамуся?
Найкраща подружка моя – Катерина,
А в класі у нас і Оксана, й Ірина.
І Зоя, і Соня, і Клара, й Галина,
Лариса, Олена та ще й Валентина».
«Імення ці давні, – учителька каже, –
Із Греції й Риму, із Заходу й Сходу
Вони нам дістались від різних народів.
А що вони значать – послухай, дитино:
Галина – спокійна, міцна – Валентина,
Наталія – рідна, морська – то Марина,
А Зоя – життя, чистота – Катерина...
Софія – премудра, а Клара – ясна –
Ось що означають дівчат імена. ...
Костя, наприклад, це значить постійний,
Кирило – господар і мужній – Сашко,
Степан – це вінок, а бадьорий – Гришко,
А Петрик – то камінь, хоробрий – Андрій.»
Усі діти мають право на повноцінне харчування. Усі діти мають право на медичну
допомогу. Особлива турбота належить дітям-інвалідам, дітям-сиротам.
Давно колись існувала держава Спарта, яка славилася нездоланними воїнами, сильними,
здоровими, витривалими. У цій країні оглядали кожного новонародженого хлопчика й вирішували: якщо
він міцний, здоровий – хай живе, а якщо дитя народжується слабким, хворим, його скидали зі скелі.
Наша держава піклується про всіх дітей – і здорових, і хворих. Кожна країна, зазначається у
Конституції, повинна турбуватися про новонароджених, допомагати батькам, будувати лікарні й
поліклініки.
У світі дуже багато дітей-інвалідів, які не можуть ходити, позбавлені зору, діти, які хворі на
невиліковні хвороби. Для них створює наша держава спеціальні школи, випускає літературу, за якою
вони можуть вчитися. За ними весь час слідкують і допомагають їм медики, вчителі.
Ці діти живуть
серед нас, і ми повинні їх поважати і допомагати їм.
Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни. Зараз у нас у світі дуже
багато гарячих точок, де йдуть війни. Там діти потерпають від насильства, розрухи, голоду, холоду. Там
помирають діти, їхні близькі й знайомі, залишаються інвалідами, сиротами.
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Усі діти мають право на освіту.
Кожна дитина повинна ходити до школи. Адже з давніх-давен у народі з особливою пошаною
ставилися до освічених людей. Пропонуємо вам продовжити прислів’я.
Вік живи – (вік учись)
Мудрим ніхто не родився, (а навчився)
Здобудеш освіту – (побачиш більше світу)
Книга вчить, (як на світі жить)
Діти не повинні залучатися до примусової праці.
Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля. (Бесіда з дітьми)
А тепер пропонуємо вам пограти у гру "Так чи ні"
1. Чи у кожної людини є своє ім'я?
2. Чи можна заарештувати дитину?
3. Чи можна бити дитину?
4. Чи може дитина відвідувати лікаря?
5. Чи може дитина не ходити до школи?
6. Чи можна дитину забрати від родини?
7. Чи мас право дитина на відпочинок?
8. Чи можна примушувати дитину тяжко працювати?
Всі діти мають право на розвиток талантів. (Виступи дітей)
Сьогодні ми розглянемо справу про порушення прав дитини в одному казковому королівстві. Які
права дитини порушують у цій казці?
Жили собі дід та баба, і було в них по дочці. Була у діда корова. От мачуха заставляла дідову
дочку корову пасти і кужелю прясти. Дівчина дуже горювала, плакала, тяжко працювала, та корівка
прийшла їй на допомогу. Погнала дівчина корівку пасти та кужіль прясти. Сіла та й плаче. Корова питає:
«Чого ти, дівчино, плачеш?».
Дівчина відповідає: « Як же мені не плакати, дали кужелю прясти та тебе пасти.»
«Не журися, – каже корова, – саджай мені кужіль у праве вухо.»
Вона всадила кужіль у праве вухо, а з лівого вуха вийняла вже попрядений. Розсердилася
мачуха, що дідова дочка багатіє, а в її дочки не виходить. То мачуха до діда: «Заріж, діду, корову!»
Зарізав дід корову, але корова подарувала дівчині два яблучка, які й вирішили її подальшу долю.
Дівчина вийшла заміж за пана. Та зла мачуха не зупинилася на цьому. Стала відьмою і перетворила
нерідну дочку на козу.
Як ви думаєте, чому мачуха ображала дідову дочку? Чи мала вона право ображати дівчину?
Які саме права дитини порушені в цій казці? (Діти відповідають).
Так, правильно, кожна дитина має право на любов і турботу, на сім'ю.
Вона вільно повинна, висловлювати свої думки, спілкуватися, з ким бажає.
Чи мала право мачуха зазіхати на життя дівчинки (перетворивши її на козу) ?
Головне право кожної людини — право на життя. Ніхто не може позбавити її життя — ані мачуха,
ані хтось інший. А ще ніхто не має права кривдити іншого, принижувати його, жорстоко карати.
А які права порушують у наступній казці?
Були собі дід та баба і мали дві дочки: одна Горпинка, а друга — Кулинка. Накупив дід кіз і
примусив дочок їх пасти. Жене перша дочка кіз увечері додому, а дід став на воротях у червоних
чоботях та й питає:
«Кози мої милі, кози мої любі, чи пили ви, чи їли?»
А кози й одказують діду:
«Ні, дідусю, не пили ми нічого і не їли, тільки бігли через місточок, ухватили кленовий листочок,
бігли через гребельку, ухватили води капельку.»
Розсердився дід на свою старшу дочку та й прогнав її із своєї хати. На другий день посилав дід
пасти свою другу дочку Кулинку. Кози знову обдурюють діда, і дід виганяє меншу дочку з дому.
Діти, ви пригадали назву цієї казки? («Коза-Дереза»). Чи правильно зробив дід: не розібравшись
у справі, вигнав дітей з дому? Які права дитини порушені в казці? Кожна дитина і дорослий має право
на любов і турботу з боку сім'ї, право на житло.
- Чи вірно чинила Коза-Дереза, виганяючи звірів з будиночку?
- Ніхто не має права силоміць забиратися у ваш дім. Дорослі й діти мають почуватися в себе
вдома у повній безпеці.
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Я маю право жити на землі,
Творити, дихати, учитись.
Я маю право на веселку й на весну,
На щедру осінь і на тепле літо,
На зиму, так безмежно чарівну,
І на лани із стиглим житом.
На золотаве сонце в небесах.
Що щедро Україну зігріває.
На соловейка спів в гаях,
1 на любов батьків, безмежну і безкраю.
Любі діти! Ви — майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. Тож наполегливо
оволодівайте знаннями, творчо мисліть, розвивайте свої здібності.
Ми, дорослі, віримо, що ви знайдете своє покликання у житті, той єдиний правильний шлях, і
Батьківщина, батьки, які дали вам життя, будуть пишатися вами. Зичимо вам, хлопчики та дівчатка,
міцного здоров'я, успіхів, радісного та змістовного відпочинку під час літніх канікул!

Сценарій заходу до Міжнародного дня толерантності «Зроби крок назустріч».
Білоцерківська центральна районна бібліотека
«Людина може обійтись без багатьох речей, але не без іншої людини», – сказав один учений.
Навіть на самоті вона подумки звертається до інших людей. Наприклад, коли приміряєш новий одяг або
робиш зачіску, думаєш, що скажуть твої друзі. Попри все людські стосунки нерідко спричиняють
проблеми: непорозуміння, суперечки, конфлікти. Щоб запобігти цьому, треба навчитися ладнати з
різними людьми. Тому тема нашого заходу «Толерантність».
16 листопада 1995 року за рішенням Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй
ЮНЕСКО було ухвалено Декларацію принципів толерантності. У Декларації йдеться про рівність усіх
людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної приналежності чи кольору шкіри.
Прослухайте, будь ласка, таку притчу.
Помирає в одному поселенні старий аксакал. Прийшли до нього люди попрощатися та й
говорять: «Скажи нам, мудрий старий, як вдалося тобі створити такий порядок у сім’ї, що усі сини й
невістки, дочки й зяті жили разом у мирі й злагоді». Не може вже говорити старий – подають йому папір
і олівець, і він довго пише. І коли випадає з рук вмираючого аркуш, дуже здивувалися усі – там 100 разів
було написане одне слово. Не здогадуєтесь яке? 100 разів було написане слово – ТЕРПИМІСТЬ!
Терпимість – це те, що робить можливим досягнення миру та веде від культури війни до
культури миру. Так, дійсно, «толерантність» – слово іншомовного походження, яке буквально
перекладається як «терпимість», але цей буквальний переклад не передає усієї сутності цього поняття,
адже на сьогодні ми вкладаємо у нього значно більший зміст.
Усі люди різняться між собою. І це чудово, тому що інакше світ став би одноманітним і нудним.
Одні мають білий колір шкіри, інші – чорний або жовтий. Одні люди високі, інші – невисокі на зріст. Одні
стрункі, інші – повні. Люди звертають увагу на відмінності, але це не означає, що хтось є кращим за
інших. Хоча в історії були випадки, коли люди лише через колір шкіри чи соціальне походження
принижували інших людей, вважали їх гіршими за себе. Так, у середньовіччі війни виникали на релігійній підставі. Хрестові походи підняли Європу на війну проти іновірців-мусульман, за визволення «гроба
Господнього» в Єрусалимі і продовжувались майже 200 років. Ці походи забрали життя сотень тисяч
людей та принесли колосальні збитки.
Причиною Другої світової війни стало те, що Гітлер вважав арійську расу кращою за інші.
Основний план Гітлера полягав у тому, щоб встановити панування над усім світом, перетворивши
населення інших країн на рабів. Для світу це стало трагедією й призвело до смерті десятків мільйонів
людей.
І в сучасному світі тривають війни, не припиняються конфлікти. На жаль, почастішали випадки
проявів жорстокості школярів до своїх однолітків, які на їх думку, є «якимись не такими», відрізняються
від інших. (І найжахливіше, коли підлітки викладають в Інтернет відеозаписи зі своїми, як вони
вважають, «подвигами», вихваляються ними).
Дуже важливо сприймати людей такими, якими вони є, навіть коли їх уподобання відмінні від
твоїх. Але інколи ми стаємо сліпими і не хочемо прислухатися до чужої думки і вважаємо лише свою
думку правильною.
Толерантність – це здатність витримувати іншого, не такого, як сам. Толерантність забезпечує
людям можливість жити разом навіть за відсутності приязні, поваги, любові.
Толерантність – це «відстань між людьми» в переносному значенні. Це та межа, яка стримує від
втручання у думки, почуття, переживання, смаки іншої людини. Це доброзичливість, визнання за
кожною людиною права бути іншою і поважання цього права.
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Але потрібно, виявляючи толерантність до чужих думок, поведінки, окремих вчинків (ставлення
до навчання, прихильність до певного напрямку у музиці, моді тощо), виважено, критично підходити до
кожного конкретного випадку. Інакше толерантність може перетворитися у байдужість, ухилення від
відповідальності, пристосуванство. (Це, зокрема, стосується й нашої попередньої розмови про
жорстокість. Нерідко можна почути: «Я нічого не робив. Я лише дивився». Як ви вважаєте, може така
людина вважати свою совість чистою?) Толерантність – не поступливість чи примха. Толерантність
вище цього, це активна життєва позиція, викликана визнанням прав і свобод людини.
Давайте розглянемо питання толерантності в літературі і народній творчості.
Кожен народ склав прислів'я для порозуміння між собою: «Не міряй всіх на свій аршин»,
«Пильнуй свого носа, а не чужого проса», «Між який народ попадеш, того і шапку надівай», «У чужий
монастир зі своїм уставом не ходять», «Чого собі не бажаєш, не роби й іншим». Крилаті й влучні, вони
втілюють найвищу мудрість – як бути людиною.
Поняття толерантності широко розкрите в літературі. Спробуйте самі пригадати книги , у яких,
наприклад, ідеться про нетолерантне ставлення до героя через його зовнішність, колір шкіри,
походження, можливо, поведінку («Гидке каченя», «Пригоди Чиполіно» «Гаррі Поттер» ,«Хатина дядька
Тома»).
А тепер пропоную вам наступне завдання. Я називатиму різні літери алфавіту, а ви спробуйте
підібрати визначення, які починаються з цієї літери та характеризують толерантну людину. Толерантна
людина – яка вона?
В – ввічлива, вихована, великодушна, вірна
Д – добра, доброзичлива, душевна, дружня, допитлива
С – спокійна, стримана, справедлива, співчутлива, смілива
Л – ласкава, лагідна, людяна, любляча
М – милосердна, миролюбна, м’яка
А зараз хочу разом із вами обговорити наступні ситуації. На кожну з них є три варіанти
відповідей, але можливо, ви знайдете власні цікаві рішення.
Ситуація 1
У компанії, де ви проводите свій вільний час, прийнято називати друзів за прізвиськом.
Хтось має приємні прізвиська, хтось – не дуже. Одного з хлопців всі називають «Товстий», хоча він
кілька разів просив не називати його так. Насправді його звуть Сашком. Ви називаєте його по імені, але
всі кричать: «Який він Сашко, він – Товстий!».
- Ви теж почнете називати його «Товстий», інакше всі будуть сміятися з вас.
- Будете називати його по імені. Вам начхати на думку оточуючих.
- Спробуєте пояснити всім, що називати людей за прізвиськом – безглуздо.
Ситуація 2
Оксана часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитися до цього?
- Засуджувати ці вчинки.
- Вважати, що це – особиста справа Оксани і не втручатися.
- З розумінням ставитися до проблеми Оксани, поступово заохочувати її до навчання.
Ситуація 3
Аня – дуже дивна. Ніхто в класі не хоче з нею спілкуватися, тому що вона вдягається не так, як
всі, і взагалі вона якась незрозуміла. На цьому тижні ви готуєтеся до шкільної театральної вистави. Аня
прийшла до вас і попросилася теж взяти участь у підготовці в якості художника.
Вона, правда, чудово малює, але ваші друзі не хочуть, щоб вона входила до підготовчої групи. Ви –
керівник групи. Ваші дії:
- Незважаючи на протести друзів, дозволити Ані взяти участь в якості художника.
- Дозволити Ані взяти участь, але дати їй якусь «чорну роботу», яку ніхто інший виконувати не хоче.
- Знайти причину, щоб не дозволити Ані взяти участь.
Ситуація 4
У вашому дворі живе дівчина-інвалід. Вона пересувається за допомогою візка. Учора ви зустріли
її у дворі. Вона запросила вас на свій день народження. Ви:
- Відмовитеся. Навіщо вам спілкуватися з інвалідами?
- Погодитеся, але потім не підете. Напевно, там буде нудно.
- Підете й візьмете із собою друга (подругу).
Вправа «Емоції по колу»
Дуже часто емоції передають наш настрій та почуття. І надзвичайно важливо для
взаєморозуміння є вміння правильно «читати» емоції співбесідника та ділитися власними. Зараз ми
спробуємо з Вами навчитися передавати наші емоції один одному. Для цього ми пограємо у добре
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знайому багатьом гру «Крокодил». Ваше завдання передати емоцію, надруковану на картці, за
допомогою міміки та жестів.
Тест «Наскільки ви толерантні?»
Чи припускаєте ви існування думки, з якою ви не згодні, чи ставитесь ви до неї з повагою, чи ви
терпимі? Перед вами тест, який, маємо надію, хоча б приблизно допоможе з’ясувати ступінь вашої
толерантності. Але одна умова: відповідайте щиро, будьте чесні самі з собою!
1. Чи неприємна вам ситуація, в якій доводиться відмовлятися від плану, який придумали ви, тому що
точнісінько такий план запропонували ваші друзі:
а) так;
б) ні.
2. Ви зустрічаєтесь з друзями, і хтось пропонує почати гру. Чому ви віддасте перевагу:
а) щоб брали участь тільки ті, хто добре грає;
б) щоб грали усі.
3. Ви спокійно сприймаєте неприємні для вас новини:
а) так;
б) ні.
4. Коли говорять про дітей, що постраждали від війни.
а) ти співчуваєш і хотів би чимось допомогти.;
б) ти швидко забуваєш про це.
5. Чи можете ви легко знайти контакт з людьми з іншим, ніж у вас, матеріальним становищем:
а) вам зробити це було б важко;
б) ви не звертаєте уваги на такі речі.
0– 6 балів: ви непохитні й, вибачте, вперті. Де б ви не знаходились, може з’явитись таке враження, що
ви намагаєтесь нав’язати свою думку іншим; щоб досягти своєї мети; часто підвищуєте голос. З вашим
характером важко підтримувати нормальні стосунки з людьми, які думають інакше, ніж ви, не
погоджуються з тим, що ви говорите і робите.
8– 14 балів: ви здатні твердо відстоювати свої переконання. Але ви, безумовно, можете і вести діалог;
якщо вважаєте за потрібне – змінювати свої переконання, якщо це потрібно. Але часом ви здатні і на
зайву різкість, неповагу до співрозмовника. І у такий момент ви справді можете виграти суперечку з
людиною, у якої більш слабкий характер. Та чи варто це робити, якщо можна перемогти і більш
достойно.
16 і більше балів: твердість ваших переконань чудово поєднується з витонченістю, гнучкістю вашого
розуму. Ви можете прийняти будь-яку ідею, із розумінням поставитись до незрозумілого, на перший
погляд, вчинку, навіть якщо ви їх не поділяєте. Ви досить критично ставитесь до своєї думки і здатні з
повагою і тактом щодо співрозмовника відмовитися від поглядів, які, як з’ясувалося, були хибними.
Вправа «Аплодисменти»
Кожний щось вміє робити найкраще. Коли я буду називати певне вміння, хто володіє ним,
повинен встати, а решта будуть плескати вам у долоні. Будь ласка, не соромтеся, кожен із вас вартий
оплесків!
/Нехай встануть ті, хто вміє малювати.
/Нехай встануть ті, хто вміє танцювати.
/Нехай встануть ті, хто вміє співати.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не
порушуються права і свободи інших людей.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
І закінчити нашу розповідь я хочу віршем «Толерантність врятує світ»
Толерантність врятує світ
Толерантне ставлення людини
Збереже планету від негод,
Розрубає мотлох павутини,
Переріже нитку перешкод.
Толерантне ставлення до всього
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Збереже, врятує і спасе,
Допоможе вгледіть перемогу,
Допоможе витримати все.
Будь завжди нестримним вільнодумцем,
Свої мрії пензлем намалюй.
Освіти життя яскравим сонцем,
Толерантний Всесвіт побудуй!

Правознавчий турнір "Держава. Суспільство. Право." (Богуславська ЦБС)
Ведучий:
Підвищення громадянами своєї правової культури означає зміцнення держави.
Елементи правознавства формувалися століттями. Знати закони держави, права І обов'язки, навчатися
правильно діяти в різних життєвих ситуаціях, знаходити вихід із складних життєвих обставин, коли не
обійдеться без закону, держави її органів.
Як влаштуватися на роботу?
Як захистити себе від образи?
Як розпочати власну справу?
Як діяти, коли придбана річ — неякісна?
Як уникнути правопорушень?
Знаючи закони, можна стати свідомими учасниками тих перетворень, які відбуваються в нашій
державі, розбудові демократичного суспільства в Україні. На деякі із цих запитань ви спробуєте дати
відповідь.
ПИТАННЯ 1 ТУРУ "Україна - правова держава"
1. Держава, в якій забезпечується верховенство Закону і система прав і свобод громадян (Правова
держава);
2. Що є головним обов'язком держави? (Утвердження і забезпечення прав і свобод людини);
3. Права і свободи громадян гарантуються І захищаються... (Конституцією України);
4. Хто прийняв Конституцію України? (Верховна Рада);
5. Від імені кого прийнята Конституція? (Українського народу);
6. Найвищий законодавчий орган України (Верховна Рада);
7. За політичним режимом Україна є... (Демократичною державою);
8. Люди, що перебувають на території даної держави (Населення);
9. Управління суспільством, яке здійснюється державою від імені суспільства (Державна влада);
10. Повноважний представник народу (Депутат);
11. Правовий зв'язок між фізичною особою і українською державою, який знаходить свій прояв у їхніх
взаємних правах і обов'язках (Громадянство);
12. Які гілки влади існують в Україні? (Судова, законодавча, виконавча);
13. Що входить до складу України? (Автономна республіка Крим, 24 області, міста Київ та
Севастополь);
14. Коли було проголошено незалежність України? (24 серпня 1991 року);
15. На чому дає присягу Президент України? (На Пересопницькому Євангеліє — найдавнішій
історичній пам'ятці України);
16. Хто автор першої Конституції в історії українського народу? (Пилип Орлик).
ПИТАННЯ 2 ТУРУ "Державні символи України"
1. Що входить до державної символіки? (Прапор, гімн, герб);
2. Коли починаються урочисті збори, мітинги, закриваються державні заходи, нагороджують
переможців олімпійських Ігор, завжди звучить... (Державний Гімн);
3. Назвіть Гімн України (Ще не вмерла Україна);
4. Хто є автором слів Гімну? (Павло Чубинський);
5. На чию музику покладено державний Гімн України? (Вербицького);
6. Що являє собою Державний прапор України? (Стяг із двох горизонтальних смуг синього І
жовтого кольорів);
7. Що є одним із символів України? (Тризуб);
8. Хто встановлює державні свята, порядок використання І захисту державних символів? (Верховна
Рада);
9. Грошова одиниця України (Гривня);
10. Столиця України (Київ);
11. Основний документ, який засвідчує приналежність особи до держави (Паспорт);
12. Що є основним національним багатством України? (Земля);
13. На якій мові приймаються державні закони, постанови та інші акти? (На українській).
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ПИТАННЯ З ТУРУ "Виборча система в Україні"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Право особи обирати і бути обраним (Виборче право);
З якого віку громадянам надається виборче право? (18 років);
Які бувають виборчі системи? (Мажоритарна, пропорційна, змішана);
Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг... (35 років);
Президент України обирається терміном на... (5років);
Президент України обирається... (Всенародним голосуванням);
Скільки кандидатів на пост Президента може висунути партія, блок? (Один);
Президент України може бути усуненим із посади Верховною Радою в порядку (Імпічменту);
Яка категорія громадян України не має права голосу? (Громадяни, які визначені судом
недієздатними);
На який строк обираються народні депутати? (На 4 роки);
Які вимоги до кандидата в депутати до Верховної Ради? (21 рік, громадянин України, проживає на
території України не менше 5 років, відсутність судимості чи її скасування);
Коли відбуваються вибори до Верховної Ради України (В останню неділю березня четвертого
року її повноважень);
Конституція України встановлює, що вибори є вільними. Що це означає? (Забороняється будьякий тиск на виборців);
Публічне прийняття законів, шляхом всенародного голосування (Референдум).
ПИТАННЯ 4 ТУРУ "Правосуддя в Україні"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Які ви знаєте органи правопорядку? (Суд, арбітраж, органи внутрішніх справ);
Коли настає правоздатність особи? (З народження);
Що є предметом правосуддя (юрисдикцією судів)? (Всі правовідносини, що виникають у державі);
Умисні дії, що грубо порушують громадянський порядок і виражають неповагу до суспільства…
(Хуліганство);
Суддя може бути звільнений із посади у разі... (Порушення присяги);
Особа, яка надає юридичну допомогу, правовий захист? (Адвокат);
При досягненні якого віку суддя не може обіймати свою посаду? (65 років);
Яку посаду може посісти громадянин України, який досяг 40 років, має вищу юридичну освіту і
стаж роботи за фахом не менше 10 років, проживає в Україні протягом останніх 20 років та володіє
державною мовою? (Суддя Конституційного Суду України);
Хто призначає суддів до Конституційного Суду України? (Верховна Рада, Президент, з'їзд суддів);
На який строк може бути призначений суддя Конституційного Суду України? (На 9років, без права
бути призначеним на повторний строк);
Державний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян,
власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань
(Поліція).
ПИТАННЯ 5 ТУРУ "Права і обов’язки молоді"

1. З якого і до якого віку можуть збирати на військову службу (3 18 до 25 років);
2. На скільки більший строк альтернативної служби від військової? (На 2 роки);
3. Якщо громадянин має вищу освіту, який у нього буде строк служби? (Служба в армії—12 місяців,
на кораблях -18 місяців);
4. З якого віку неповнолітній може бути прийнятий на роботу (3 16 років. В окремих випадках з
15років, за згодою батьків);
5. З якого віку настає кримінальна відповідальність взагалі І за деякі злочини зокрема? (З 16років
взагалі, з 14 враховується суспільна небезпека цих злочинів);
6. Яку відповідальність за свої аморальні вчинки несе людина віком 14 років? (Відповідальність
перед школою, товаришами, сім'єю);
7. Яку юридичну відповідальність несе людина в 14 років? (Настає кримінальна відповідальність за
вчинення ряду злочинів);
8. Яка відповідальність настає в 16 років? (Кримінальна за всі види злочинів);
9. Яка відповідальність настає в 18 років? (За всіма законами);
10. Неповнолітні за вчинення найбільш небезпечного злочину відбувають покарання... (У виховнотрудових колоніях)
ПИТАННЯ 6 ТУРУ "Сім'я"
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Добровільний союз жінки І чоловіка з метою створення сім’ї (Шлюб);
Що потрібно для взяття шлюбу? (Взаємна згода осіб, досягнення шлюбного віку);
Коли шлюб набуває правового значення? (Коли зареєстрований у державних органах РАГС);
Шлюбний вік в Україні (17 років, 18 років);
Як називається шлюб, укладений без наміру створення сім'ї? (Фіктивний);
Кому належить майно, набуте за час перебування у шлюбі? (Чоловікові та жінці — спільне);
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7. Що відноситься до особистих прав батьків стосовно своїх дітей? (Право надати прізвище, ім 'я,
по-батькові);
8. Які діти мають більші права: народжені в юридичному чи фактичному шлюбі? (Рівні);
9. До якого віку батьки повинні утримувати своїх дітей? (До 18 років);
10. В яких випадках припиняється шлюб? (Автоматично у випадку смерті одного із подружжя,
шляхом розлучення, визнання шлюбу недійсним);
11. Основним нормативним актом України у галузі шлюбно-сімейних відносин є ... (з 2004року вступив
в дію Сімейний Кодекс);
12. У разі втрати батьків над дитиною встановлюється... (Піклування);
13. До якого віку встановлюється опіка над дітьми? (До 15років);
14. У разі неналежного виконання батьками обов'язків до своїх дітей, діти можуть звернутися... (В
органи опіки та піклування);
15. Що відноситься до особистих обов'язків батьків стосовно своїх дітей? (Представляти інтереси
своїх дітей і нести відповідальність за їх вчинки).

Урок правознавства "Мої права в моїй державі" (Васильківська ЦБС)
Ведучий 1: В листопаді 1989 р. 44-а сесія Генеральної Асамблеї ООН прийняла Конвенцію про права
дитини.
Ведучий 2: А 27 лютого 1991 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію ООН про права
дитини.
Виходять 4 учні з плакатами з написами і декламують кожен свій плакат,
підіймаючи його догори.
Учень 1: Перше право дітей - право на життя.
Учень 2: Друге право дітей - право на щасливе дитинство.
Учень 3: Третє право дітей - право знати, вчитися.
Учень 4: Четверте право дітей - право на мир у світі.
Ведучий 1: А зараз ми запрошуємо до нас в гості представника ООН, який і зачитає нам основні
принципи цієї Конвенції.
Виходить учень старших класів, переодягнений в мантію і шапочку магістра
чорного кольору, а також в окулярах. Текст зачитує суворим, понурим
голосом і монотонно. Текст написаний на звернутому в рулон папері, який
він поважно розгортає. Він має грати роль представника ООН.
Представник ООН: Генеральна Асамблея ООН проголошує цю Декларацію Прав Дитини з метою
забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, для їх власного блага і блага суспільства,
правами і свободами, які тут передбачені, і закликає батьків, чоловіків і жінок як окремих осіб, а також
добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагалися
дотримуватись цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово застосовуваних відповідно
до таких принципів:
Принцип 1:
Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права.
Принцип 2 :
Дитині повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які
б дозволили їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні
здоровим і моральним шляхом і в умовах свободи та гідності.
Принцип З/
Дитині має право належати від її народження право на ім’я і громадянство.
Принцип 4:
Дитині має належати право на відповідне харчування, жило, розваги і медичне обслуговування.
Принцип 5:
дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинні
забезпечуватися спеціальний режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан.
Принцип 6:
На суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов'язок здійснювати особливе
піклування про дітей, щ не мають сім'ї, і про дітей, що не мають достатніх засобів для існування.
Принцип 7:
Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою.
Принцип 8:
Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими одержують захист і допомогу.
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Принцип 9:
Дитина повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами.
Ведучий 1: А зараз ми проведемо правову вікторину і перевіримо ваші знання.
У скільки років наступає кримінальна відповідальність неповнолітніх (16 років)

-

Документ, який посвідчує особу (Паспорт)

-

Законодавчим органом в Україні є (Верховна Рада України)

-

Вік громадян, що дає право на участь у виборах (18років)

Вік отримання паспорту (16 років)
Влада народу (Демократія)
Акт, виданий президентом (Указ)
~ Основний Закон України (Конституція)

Учень:
Я маю право жити на землі,
Творити, дихати, учитись.
Примножувать багатства всі її,
Своєю Україною гордитись.
Я маю право Україну восхвалять,
Боротися за неї і за честь стоять.
Безкраїйнії поля її любити,
І щовесни журавликів із вірою зустріти.
Я маю право на веселку й на весну,
На щедру осінь і на тепле літо,
На зиму, так безмежно чарівну,
І на лани із стиглим житом.
На золотаве сонце в небесах,
Що щедро Україну зігріває.
На соловейка спів в гаях,
І на любов батьків, безмежну і безкраю.
Ведучий 2: Ми звернули вашу увагу на деякі питання, які вас хвилюють, намагалися у належній формі
розповісти вам про те, що вас може чекати у зв'язку з вступом у доросле життя.
Ведучий 1: Твій молодий вік дозволяє зазирнути тобі у нове тисячоліття і самореалізуватися у
майбутньому. Цілком зрозуміло, що це не так просто, особливо в такий буремний час, коли разом з
тобою росте і розвивається наша молода і одночасно стародавня українська держава.
Ведучий 2: Давні китайські філософи казали, що горе тому, хто народився під час великих державних
потрясінь, але, кажемо ми, і щастя тому, хто цей час використав для того, щоб реалізувати свої таланти
і здібності.
Ведучий 1: Ми впевнені, молодий друже, вони у тебе є, але тільки при допомозі своїх друзів і старших
колег, які вже змогли реалізувати свій потенціал, ти зможеш досягти своєї мети.
Ведучий 2: Запам’ятай! Вчитися ніколи не пізно, але краще на досвіді інптих, ніж на своїх помилках. А
ми обов’язково тобі допоможемо у цій нелегкій справі професійними порадами у різних галузях
суспільного буття.
Ведучий 2: Отже, у неньки народилося дитя... закон про охорону дитинства у своїй першій статті
стверджує: "Дитиною вважається кожна людська особа до досягнення нею 18-ти років (повноліття), діти
потребують особливої охорони і піклування як до, так і після народження".
Ведучий 1: У статті 6 цього закону сказано, що наша держава з моменту народження визнає право
кожної дитини на життя і прагне забезпечити виживання і здоровий розвиток дитини.
Ведучий 2: Отже, народжуючись, кожна людина отримує найважливіше право - право на життя.
Ведучий 1: Людське життя... Неповторне і звичне, радісне і сумне, сповнене глибоких переживань,
солодке, як мед і гірке, як полин.
Ведучий 2: Люди, їх мільйони, всі вони зовсім різні і чимось неповторні. Вони, мов ті зорі на небі, що
горять своєрідним світлом. А починається все світанком життя - дитинством.
Ведучий 1: Кожна дитина - немов маленьке деревце і як садівник плекає кожну квіточку і рослину, так і
батьки піклуються про своїх дітей, щоб росли вони дужими та розумними громадянинами, гідними імені
Людини. А щоб діти стали такими, їм необхідно знати свої права і обов'язки.
Заходять мати і донька.
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Мати:
Дитя моє Бог дав тобі життя.
І щоб ніхто не заподіяв шкоди
Тобі, маленький громадянин, Бог дав закони нашого народу.
Від дня народження, від іменин Він твій, цей світ широкий за вікном.
ти на життя і щастя маєш право
Під золото-блакитним знаменом
Своєї Української держави.
Дитя моє, права дитини
Ти мусиш вивчити сумлінно
Це так потрібно, так важливо,
Напевно знати в наші дні,
Коли з тобою справедливо
Вчиняються, а коли і ні.
Тож прочитай, завчи напам'ять
Порадь і друзям прочитать,
Хай прочитають друзям мами,
Закони всім потрібно знать.
Донька:
Усі ми в світ прийшли, щоб жити,
Добро творити на землі.
Учитись, мріяти, любити,
Навчатися, поки малі.
Щоб наше серце добрим стало,
Щоб в нім любов палка жила.
Щоб серце завжди зберігало
Любов і трішечки тепла.
Усі в цей світ прийшли, щоб жити,
Дорослі люди І малі.
Людина в світ прийшла любити,
Навчатися, поки малі.
Мати:
Стежина твоя простелилася
Тобі і мужніти, й рости.
Сама ти життя свого й щастя коваль,
тому-то задумайся ти,
Який собі шлях у житті обереш,
Як житимеш поміж людьми?
З добром чи лукавством по світу підеш,
До світла чи в царство пітьми?
Ведучий 1: Правова освіта - це перш за все ознайомлення вас з юридичними питаннями в тих чи Інших
галузях права, на які ви іноді не можете знайти відповідь.
Ведучий 2: тому на нашому уроці правознавства ми спробуємо надати необхідні знання стосовно
ваших прав і обов'язків, найбільш розповсюджених засобів захисту себе та своїх близьких.
Ведучий 1: Допомогти в осмисленні вірного відношення до норм права.
Ведучий 2: Сприяти тому, щоб ви застосували їх у повсякденному житті.
Ведучий 1: Людина, обізнана у різних питаннях, в тому числі і в питаннях правової освіти, повинна
опиратися на власні знання законів, шукати істину за допомогою цих знань, досвіду, щоб запобігти
помилковому поняттю деяких питань, з усіма витікаючими з цього, не завжди бажаними, наслідками.
Ведучий 2: А зараз ми запрошуємо нашу гостю - кваліфікованого юриста, який розповість нам про
основи сімейного кодексу України.
Виступ гостей. Учні можуть задавати питання.
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Турнір правознавців «Юні знавці права». Вишгородська районна ЦБС
«Порушувати закони - це все одно,
що рубати сук, на якому сидимо!»
В.Сухомлинський
Мета: Виховувати у молоді інтерес до правових знань, популяризувати правові закони,
формувати правову культуру. В турнірі беруть участь дві команди по 5 чоловік (учні 9-11 класів).
Обирається журі у складі 3 чоловік.
І ТУР «ХТО ПЕРШИЙ»
Ведучий задає питання обом командам одночасно. Вірна відповідь оцінюється в 1 бал.
Гравці команди, яка перша знайшла відповідь піднімають руки. В разі неправильної відповіді
шанс дати правильну відповідь отримують гравці другої команди.
-

Яку назву за Конституцією має твоя держава ? (Україна)
Хто прийняв Конституцію України? (Верховна Рада)
Особа, яка надає юридичну допомогу, правовий захист (адвокат)
Назвіть першу в світі Конституцію. Коли і ким видана? (Конституція П.Орлика, 5 квітня 1710 р.)
Іноземні гроші (Валюта)
Політична і правова належність особи до певної держави(Громадянство)
Повноважний представник народу в органах державної влади (депутат)
Яка освіта є обов’язково.? (Повна середня освіта)
Які гілки влади існують в Україні? (судова, виконавча, законодавча)
Угода двох і більше сторін (Договір)
Коли було проголошено незалежність України? (24 серпня 1991 року)
До державної символіки входять (прапор, герб, гімн)
Нормативний акт вищої нормативної сили (закон)
Суспільно-небезпечний вчинок (злочин)
Що є вищим законодавчим органом України (Верховна Рада)
На який строк обираються народні депутати? (4 роки)
Шлюбний вік в Україні (18р., 17 р.)
(Музична пауза)
ІІ ТУР «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ»

Кожна команда задає своє запитання по черзі і відповідає на запитання, яке задається їй.
Правильна відповідь оцінюється в 5 балів.
1.
2.
3.
4.

З якого віку неповнолітні несуть адміністративну відповідальність?
З якого віку неповнолітні несуть кримінальну відповідальність?
Хто несе адміністративну відповідальність за неповнолітніх, які не досягли 16-річного віку?
Автором слів гімну України є (П.Чубинський)
(Музична пауза)
ІІІ ТУР «КАЗКОВІ ЗАВДАННЯ»

Кожна команда витягує з пакета три завдання. Кожна правильна відповідь оцінюється в п'ять
балів.
1. Мультфільм «Ну постривай!». Чи правомірно діяв Вовк, хапаючи чужі транспортні засоби і
кидаючись доганяти Зайця?
2. Казка Г-Х. Андерсена «Дюймовочка». Який злочин учинили проти Дюймовочки окремі персонажі цієї
казки?"
- шахрайство
- вбивство
- викрадення
- розбій
3. Казка «Вовк і семеро козенят». Яке покарання чекало Вовка за вчинений ним злочин? Що це був за
злочин?
4. Казка «Колобок». Чи правильно вчинив Колобок, коли втік з дому? Поясніть свою думку.
5. Які правопорушення скоїла Лисичка у казці «Котик і Півник»?
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- хуліганство
- вбивство
6. Казка О.Толстого «Золотий ключик». Які персонажі займалися у казці шахрайством?
(кіт Базиліо і лисиця Аліса)
(Музична пауза)
ІV ТУР «ЛОГІЧНІ ЛАНЦЮЖКИ»
Визначити, що правильно. Ведучий одночасно задає запитання обом командам. Кожна
правильна відповідь оцінюється в 1 бал. В разі неправильної відповіді гравців першої команди шанс
дати правильну відповідь мають гравці другої команди.
1. Хуліганство - це:
- безквитковий проїзд
- нецензурна лайка в громадських місцях
- образливе чіпляння до громадян
-спекуляція.
2.Проїзд в транспорті без квитка - це
- кримінальне правопорушення
- адміністративне правопорушення
- не є правопорушенням
- дисциплінарне правопорушення
3.Символами України є:
- синьо-жовтий прапор
- Конституція України
- герб-тризуб
- Закони України
4. Автором слів гімну України є:
- Т.Г.Шевченко
- П.Чубинський
- І.Франко
- Леся Українка.
(Музична пауза)
V ТУР « ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ»
Правильне вирішення проблеми оцінюється в 2 бали.
1.
7-річному Сергійкові та його батькам було відмовлено директором школи у прийомі до
першого класу, у зв'язку з належністю родини до однієї з релігійних сект. Чи правомірні дії директора
школи?
2. Вову, учня 10 класу, було звільнено з роботи без згоди комісії у справах неповнолітніх. Він звернувся
до суду з позовом. Яким правом скористався Вова?
3. Учневі було відмовлено у прийомі документів на навчання у 10 класі у зв'язку з його національною
приналежністю. Чи правомірні дії адміністрації?
(Музична пауза)
Журі оголошує результати змагання. Оголошується команда-переможниця. Нагородження.
Ведучий: От і прийшов час закінчувати наше змагання. Ми з вами пригадали, узагальнили і
практично використали знання з правознавства. Кожне право має відповідний обов'язок. Рівновага між
нашими правами та обов'язками, означає, що ми, як правило, повинні користуватись нашими правами
з певними обмеженнями. Одне право повинно бути у кожної людини, в її меті життя, в її принципах
життя, в її поведінці: треба прожити життя з гідністю, щоб не соромно було згадати.

Сценарій правового квесту для старшокласників. Володарська
центральна районна бібліотека
Матеріал підготувала провідний бібліотекар ЦРБ Чепіль Н.В
11 клас
Питання 1. Учасник ЗНО може скласти максимум…
(4 предмети)
Який із них обов’ язковий?
Питання 2. Біометричні паспорти. Паспорт видається…
( з 14 років. Це практично – виготовлено у
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формі пластикової картки, більш зручний,
як паперовий, безпечніший).
Питання 3. Які документи потрібні для працевлаштування за кордоном?
(дійсний закордонний паспорт,відповідну робочу візу, трудову
угоду з закордонним роботодавцем, дозвіл на роботу в країні
призначення).
Питання 4. Підготовка до військової служби включає : (патріотичне
виховання, фізичну підготовку, лікарсько –
оздоровчу роботу,освітню підготовку,вивчення
державної мови).
Питання 5.Шлюбний договір. Для чого він укладається?
(для регулювання майнових відносин)
10 клас
Питання 1.Які з міжнародних установ стоять на захисті
твоїх прав? (ООН, ВООЗ, ЮНЕСКО та ін.)
Питання 2. При прийомі на роботу вимагаються
наступні документи: а) паспорт б) трудову
книжку
(можливі додаткові бали, якщо будуть названі
документ про освіту, про стан здоров’ я)
Питання 3. Заробітна плата виплачується працівникам
в робочі дні не рідше…
(двох разів на місяць,ст.115 КЗпП)
Питання 4. Не допускається прийняття на роботу осіб
молодше …
(шістнадцяти років, ст.188 КЗпП)
Питання 5. Щорічні основні відпустки надаються
працівникам після …
(шести місяців без перервної роботи на підприємстві,
в установі, організації, ст.79 КЗпП)
9 клас
Питання 1. Кого, за міжнародними правами, відносять
до категорії дітей?
(діти до вісімнадцяти років)
Питання 2. Що таке «Конвенція про права дитини»?
(Норми Міжнародного права дітей)
Питання 3. Коли і ким прийнята «Конвенція про права
дитини»?
(Сесією Генеральної Асамблеї ООН
20 листопада 1989 року).
Питання 4. Біометричні паспорти. Паспорт видається…
( з 14 років. Це практично - паспорт у вигляді
пластикової картки, більш зручний, як
паперовий, безпечніший)
Питання 5. Які з міжнародних установ стоять на захисті твоїх прав?
(ООН, ВООЗ, ЮНЕСКО та ін..)

Вечір-діалог з елементами інсценізації «Нехай стане совість на сторожі права».
Рудосільська бібліотека-філія, КЗ ВРР «Володарська районна бібліотечна
система»
Правова та моральна оцінка судочинства XVII ст. за романом Л.Костенко «Маруся Чурай».
Матеріал підготувала: завідуюча Рудосільською бібліотекою-філією Н.Луценко
Ведучий 1. У сучасному світі немає універсальних, що можуть бути рекомендованими для будьякої країни, моделей правового розвитку. Загальновизнано різноманіття форм і способів правової
еволюції, що спирається на історичні традиції, унікальність і самобутність різних правових систем,
культур і цивілізацій. Історія правової системи України бере початок в епоху Київської Русі, коли були
складені перші правові збірники. Певні правові традиції судочинства були перенесені з давніх часів
(копні суди) у часи Гетьманщини.
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Здобуття незалежності та розвиток державності у ХVII ст. сприяли формуванню державних
демократичних інститутів та правової системи, закони якої були оформлені у збірник «Права, за якими
судиться малоросійський народ» ХVIIІ ст. Норми збірника можна віднести до найдемократичніших норм
європейського судового законодавства середини ХVIIІ ст.
Ведучий 2. Сьогодні ми спробуємо дати моральну та правову оцінку подіям, описаним у творі
Ліни Костенко «Маруся Чурай», здійснимо екскурс в історичну епоху розбудови Козацької держави,
розглянувши судову систему ХVII ст. очима людини ХХІ ст.
Україні таланить на великих жінок. Три століття віддаляють Марусю Чурай від поетеси Ліни
Костенко. Але скільки спільного мають ці незвичайні жінки, ці беззахисні і беззбройні пророки нашого
багатостраждального народу, слово яких було «духовним мечем». І ось ожила легендарна дівчина на
сторінках історичного роману у віршах «Маруся Чурай» Ліни Василівни Костенко, який побачив світ у
1979 р.
Роман Ліни Костенко «Маруся Чурай» - це справжня симфонія краси людського існування. Про
що написаний цей твір? Про дівчину-поетесу? Про криваві часи Хмельниччини? Про зраду в коханні?
Мабуть про все разом. Твір вийшов на рівень вічних тем протистояння високого і низького, місця митця
в суспільстві, нерівності людських душ.
Інсценізація уривків роману Л. Костенко «Маруся Чурай»
РОЗДІЛ І
Якби знайшлась неопалима книга
Влітку 1658 р. Полтава згоріла дощенту... І довго ще літав над руїнами магістрату легенький
попіл спалених паперів — всіх отих книг міських Полтавських, де були записи судових справ. Може, там
була справа і Марусі Чурай? Може, тому і не дійшло до нас жодних свідчень про неї, що книги міські
«през войну, огнем спалені»?
Автор
...Що року Божого такого-то, і місяця такого-то, і дня
перед Мартином Пушкарем, полковником,
в присутності Семена Горбаня,
що був на той час війтом у Полтаві,
перед суддею, Богом і людьми
Чурай Маруся — на підсудній лаві,
і пів-Полтави свідків за дверми.
Тоді стара Бобренчиха, вдова,
Суду такі промовила слова...:
Бобренчиха
Пане полковнику і пане войте!
Ускаржаюся Богу і вам на Марусю,
що вона, забувши страх божий,
отруїла сина мого Григорія.
І втеди син мій Григорій наглою смертю вмер...
през отруєння і през чари бісовські.
То вам, панове, правдиво, під сумлінням, кажу
І людьми те освідчу.
Суддя (до Марусі)
Коли, чого і для якой причини
Таке незбожне діло учинила?
Автор
Але вона ні слова не сказала,
усправедливлень жодних не дала,
тільки стояла, яко з каменю тесана.
Громада
Вона ж свій злочин визнала прилюдно!
Бо, як до Гриця, мертвого, припала,
казала все — як зілля те копала,
як полоскала, як його варила
і як уранці Гриця отруїла.
Вона ж співала, наче голосила,
на себе кари божої просила.
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Співала так, як лиш вона уміла!
А потім враз — неначе заніміла.
Суддя
Тоді ми, вряд, упевнившись на ділі,
Що Гриць умер, отруєний, в четвер,
Предать землі звеліли до неділі,
Прийнявши справу криміналітер...
Убивницю ж, Марусю, до розправи
скріпить в'язеням города Полтави.
Бобренчиха ж, та зацна удова,
нехай на Бога в горі упова
та настановить свідків, віри годних,
не підозренних у проступствах жодних.
Аби по правді свідчили про злочин,
що тут убивці іншого нема,
бо то не є ще доказ остаточний,
якщо підсудна визнала сама.
Автор
Тоді Бобренчиха становила свідків
числом сімнадцять,
а з тих сімнадцяти має п'ять,
котрі до присяги годні будуть.
Горбань
Панове судді, я прошу пробачення,
з'ясую стисло свідкам звинувачення,
щоб не збивали суд на манівці.
Козак Бобренко, на ім'я Григорій,
єдиний син достойної вдови,
чотири годи бувши у походах,
Ні в чім нагани жодної не мав.
Був на Пиляві, і на Жовтих Водах,
і скрізь, де полк Полтавський воював.
А це улітку повернувсь додому,
В хазяйство, підупале за війну,
і, як годиться хлопцю молодому,
хотів ввести у дім собі жону.
Отож нагледів дівку, собі рівну,
дізнавши, певно, що і він їй люб,
Грицько посватав Галю Вишняківну,
повзявши намір брати з нею шлюб.
Чурай Маруся, що його любила,
любила, справді, вірно і давно,
тоді його із ревнощів убила,
підсипавши отруту у вино.
Чи це свідомо, чи під впливом хвилі,
як те було, а ревнощі — це сказ.
Так стався злочин. Хлопець у могилі.
І от стоїть убивниця пред нас.
Страшна, панове, приточилась справа.
Хай стане совість на сторожі права!
Автор
Порадившись, звеліли перед вряд
поставити Грицькову наречену.
Тож Галя Вишняківна підійшла,
була про все розпитана детально.
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Галя Вишняківна
...Було, любилися ми з Грицем,
побратись мали... мови не стає...
Що він ходив до тої чарівниці,
панове суд, то істина не є.
Вона у нього розум відіймила,
але було це не тепер, колись.
А як вона була йому немила,
то хто ж його присилує: женись!
Вона ж, дурна, чогось була топилась,
по тому ще й заслабла і злягла.
А я кажу: чого ти причепилась?
Чи ти його у власність набула?
А він такий, що він брехать не буде.
Грицько був чесний, не якийсь бабій.
Він сам казав, що вже її забуде.
У домі в нас він був уже, як свій.
Оце увосень мали ми побратись.
Помщаючись, пропала ж і сама.
Вже тато наш і на весілля втратились,
А Гриць умер... а Гриця вже нема...
Суддя (до Галі)
В такому разі будемо відверті,
бо тут уже не до прикрас.
Чого ж тоді він в ніч своєї смерті
Таки у неї був, а не у вас?
(До Марусі)
Що скаже нам убивниця не се?
Автор
Вона ні слова не сказала праву.
Стоїть. Мовчить. І дивиться. І все.
Тоді устала мати Чураїха.
Чураїха
Чужа душа — то, кажуть, темний ліс.
А я скажу: не кожна, ой, не кожна!
Чужа душа — то тихе море сліз.
Плювати в неї — гріх тяжкий, не можна.
І чим же, чим ви будете карати
моє смутне, зацьковане дитя?
Чи ж вигадає суд і магістрати
страшнішу кару, ніж таке життя?!
Ви грамотні. Ви знаєте латину.
За крок до смерті, перед вічним сном,
одного прошу: у мою дитину
не кидайте словами, як багном!
Автор (до Мартина Пушкаря)
Тут посланець прибув із Січі.
Посланець із Січі
Ця дівчина... Обличчя, як з ікон.
І ви її збираєтесь карати?!
А що, як інший вибрати закон, —
Не з боку вбивства, а із боку зради?
Ну, є ж про зраду там які статті?
Не всяка ж кара має буть незбожна.
Що ж це виходить? Зрадити в житті
державу — злочин, а людину — можна?!
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Я так скажу: замудрувались ви.
Тут треба тільки серця й голови.
Пушкар
...Кого в цім ділі шкода,
так це Івана Іскру. То — козак.
Таке нещастя хоч кого знеможе.
Це ж можна тут рішитися ума.
Любив же він Марусю, не дай Боже!
Тепер сидить, лиця на нім нема.
Автор
На другий день, в годину зегарову,
суд приступив до вислухання знову.
Суддя
Казали Чураївні, щоб вона,
Оскаржена, то значить, сторона,
настановила свідків, віри годних,
не підозренних у проступствах жодних.
Бо ми є вряд, ми по закону чиним,
о справедливість дбаючи одну,
що, може, є які-небудь причини,
котрі її пом'якшують вину.
Вона й від цього, вбивця, ти диви,
відмовилась хитанням голови.
це було нам доказом яскравим —
не мала що сказати перед правом.
Горбань
Панове судді! Правда одинока.
І є одне, і так вже іспокон:
Статут Литовський, Магдебурзьке право,
панове судді,— це для нас закон!
Суддя
Чотири рази ми отут збирались.
Достойні свідки питані від нас.
А як труїла, ще не розібрались.
І мусим слушний видати наказ.
Вона мовчить, убийниця. Тим паче.
Це треба теж до справи долучить.
Бо мати в горі. Вишняківна плаче.
А ця мовчить. Об чім вона мовчить?
То що ж ми будем думати-гадати,
як і про це закон є акурат.
Оскаржену на квестію віддати,
і хай із нею поговорить кат.
Іван Іскра
Панове, це жорстоко.
І Божі сльози не падуть з ікон?
То де ж воно, всевидящеє око?!
Це ж глухоаспидський закон!
Пушкар
Так, злочин — непрощенний.
Карати треба, що там говорить.
І так карати, щоби люд хрещений
Не мав за що судові докорить.
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Закон є суть, тверда його основа.
Для того він і звелений судам.
Але оце як хочете, панове,
А на тортури згоди я не дам!
Суддя
Закони судочинства
вагатися не дозволяють нам.
Запобігавши, щоб такі злочинства
не множились промежду християн,
ми мусим вбивцю засудить до страти,
як нам велить і право, і статут.
І тільки спосіб — як її карати —
предметом спору може бути тут.
Автор
Підвівся Іскра, полковий обозний,
Син Остряниці Якова, Іван.
Іван Іскра
Я прошу, люди, вислухать мене.
Багато слів страшних тут наговорено.
Ніхто не говорив про головне.
Я, може, божевільним тут здаюся.
Ми з вами люди різного коша.
Ця дівчина не просто так, Маруся.
Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа.
Звитяги наші, муки і руїни
Безсмертні будуть у її словах.
Вона ж була як голос України,
Що клекотів у наших корогвах!
Суддя (зачитує вирок)
Ми, вряд, зіпершись на свідоцтва голі,
в такий-то спосіб справа була рішена,
що має бути карана на горлі,
на шибениці, значиться, обвісшена.
РОЗДІЛ V Страта
Іван Іскра
Богдан подав наказ гетьманський свій —
уже печаттю скріплений сувій.
- Наш гетьман, властію високий,
такий наказ читати повелів!
«Дійшла до нас, до гетьмана, відомість,
іж у Полтаві скоївся той гріх,
що смертю має буть покараний. Натомість
ми цим писанням ознаймуєм всіх:
в тяжкі часи кривавої сваволі
смертей і кари маємо доволі.
Чурай Маруся винна у одному:
вчинила злочин в розпачі страшному.
вчинивши зло, вона не є злочинна,
бо тільки зрада є тому причина.
Не вільно теж, караючи, при цім не
урахувати також і чеснот.
Її пісні – як перло многоцінне,
як дивен скарб серед земних марнот.
Тим паче зараз, як така розруха.
Тим паче зараз, при такій війні, –
що помагає не вгашати духа,
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як не співцями створені пісні?
Про наші битви — на папері голо.
Лише в піснях вогонь отой пашить.
Таку співачку покарать на горло, —
та це ж не що, а пісню задушить!
Тож відпустити дівчину негайно
і скасувати вирока того.
А суддям я таку даю нагану:
щоб наперед без відома мого
не важились на страти самочинні,
передовсім освідчили мене
про кожну страту, по такій причині,
що смерть повсюди, а життя одне».
Учасники заходу об’єднуються у групи, відповідно до своєї позиції щодо проблемного питання
заходу. Виступи учасники підготували завчасно, опрацювавши відповідну літературу.
1-ша група «Правники-захисники». (Прихильники думки, що судочинство XVII- XVIII ст. мало
досить високий рівень, а у творі суд виніс справедливе рішення)
У романі «Маруся Чурай» розповідається про Україну XVII ст. «Маруся Чурай» Ліни Костенко —
це не просто наша обікрадена і поганьблена історія, не тільки художня енциклопедія життя українського
народу середини XVII ст. Це — історія, яка осмислює саму себе, мисляча історія. У Ліни Костенко історія
— це жінка, змучена, катована, зневажена, але не розтоптана, бо вона не загубила дух свій, гордість,
гідність людську. Історичне полотно твору становить окрему сторінку, через яку ще раз висвітилися долі
героїв роману.
І життєву лінію головної героїні Марусі Чурай, Ліна Костенко ввела в бурхливі соціальнополітичні перипетії суспільного поступу України XVII ст., а ще точніше — періоду визвольної війни під
проводом Богдана Хмельницького.
Запорозьке козацтво виробило власну суспільну організацію, яка найповніше відповідала
національному характерові українців і потребам часу. Вона мала форму демократичної республіки з
найширшою участю козацьких мас в управлінні. Верховна влада на Січі належала козацькій раді, яка
вирішувала найголовніші питання внутрішнього життя й зовнішніх зв’язків. Рада обирала кошового
отамана або, як ще його називали, старшого гетьмана. Йому надавалася вся повнота влади, що
органічно поєднувалося з високою відповідальністю.
Одним із вдалих кроків у розбудові державності було створення судової системи. Сьогодні ми
розглянемо принципи судочинства ХVІІ ст., які допоможуть зробити висновки про справедливість
судового рішення у творі.
Юридичний побут в Україні довго зберігав правові звичаї та обряди давніх часів. У ХVII столітті
багато спірних питань вирішувались на загальних зборах чи громадах. Громади поєднували в собі
судову і виконавчу владу, вони здійснювали і суд, і розправу. Стосовно форм та обрядів судового
процесу цього часу відомі правила збору громади на суд, вимоги до людини, яка керувала сходом, до
тих, хто брав участь у винесенні вироку, вимоги до місця і часу проведення суду тощо.
Суд мав діяти незалежно, оскільки гетьман "не повинен карати сам, із власної ініціативи і помсти,
але таке правопорушення - і умисне й випадкове - має підлягати розгляду Генерального Суду, який і
повинен підкоритися, як переможений законом." Тобто, найважливіша людина в державі не має права
на самовільне судочинство. Суд має підкорятися лише закону.
Процедура судового розгляду була послідовною, складалася із процесуальних етапів, які
включали детальний аналіз справи. Проводилося попереднє слідство, на суді виступали позивач та
відповідач, оцінювалися здобуті докази. Суддя робив власні висновки на підставі особистого
спостереження, уважно вислуховуючи підсудного, свідків, які були причетні до справи, тобто отримував
інформацію з першоджерел. Показання свідків були рівноцінними. Суддя у творі вислуховував свідків з
обох сторін.
Важливим здобутком судової системи була виборність суддів, які зазвичай обиралися громадою
безпосередньо на радах, що є ознакою демократичності. Суддя повинен бути порядною, інтелігентною
особистістю та не засудженим, що свідчить про його моральні якості. Тільки таким людям довіряли
мешканці громади вирішення своїх спірних питань. Звідси виникає етикетне правило: суддя обирався
всією громадою.
Серед політико-правових поглядів на суддівство чітко виокремлювалися орієнтації на
колективне, а не одноосібне – одним суддею – вирішення справ, що безперечно, було наслідком
тривалої судової практики, за якої у судах сотенних та полкових поряд з урядом «присиділи»
представники громади як козацької, так і міщанської та селянської, - «громади того місця, де засідав
суд».
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У розгляді спірних питань брали участь усі люди громади, а у винесенні вироку — найбільш
шановані люди. Проявом демократичності були відкритість і гласність суду, етикетною формою чого
було: присутність усієї громади; у судовому розгляді могли брати участь сторонні люди, які
висловлювали свої погляди на справу чи подавали власні клопотання. У творі Л.Костенко на судовому
засіданні була присутня громада («пів-Полтави зійшлось») , тож склалося враження, що судить
громада. Це свідчить про самобутній характер судової системи. У творі показано свідків, які не тільки
звинувачували, але й виступали на захист підсудної. Оцінка Марусиного вчинку гетьманським
посланцем прозвучала дисонансом до обивательського бачення ситуації, на якому заклинилася
полтавська судова рада, і виказала нам усвідомлену козаком високу мораль та вміння розпорядитися
нею. Він пропонує своє рішення, яке говорить про нього як про людину з добре розвинутим поняттям
честі:
Ця дівчина… Обличчя, як з ікон.
І ви збираєтесь карати?!
А що, як інший вибрати закон, Не з боку вбивства, а із боку зради?
Що ж це виходить? Зрадити в житті
Державу – злочин, а людину – можна?!
Судові установи держави у ХVII- ХVIIІ ст. складали певну ієрархічну систему. Встановленню
справедливості й гуманності сприяло подання апеляції. Незадоволений вироком суду міг звернутися до
вищого правового органу, тобто в козацькі суди, які були організовані в сотнях, полках, і в найвищий
суд — Генеральний. Маруся не зверталася до вищого суду, а отже , й не змогла реалізувати своє право
захисту, хоч мала таке право. Оскаржити рішення магістратського суду дозволялося гетьману, його
правлячій канцелярії чи генеральному суду. Після рішення судів апеляційні скарги могли направлятися
до генерального суду, а касаційні – гетьману. У творі показано, що полковий обозний Іван Іскра виступив
на захист засудженої та отримав акт помилування від гетьмана. Отже, існування ієрархії судових
інстанцій, дієвість апеляційних судів давало змогу зберегти життя людини.
Розглянувши основні принципи судочинства Козацької держави, можна дійти до таких висновків:
 судочинство Запорозької Січі , увібравши в себе класичне римське право і трансформувавши
окремі елементи права Великого князівства Литовського, по суті залишилось індивідуальним і
самобутнім. Його базис – українське звичаєве право, побудоване на традиціях, звичаях Київської
Русі, - відображав національний інтерес запорозького козацтва;
 принципи судової системи ХVII ст. сприяли ефективній роботі суду. Високі вимоги до судді, вагоме
слово на суді громади, рівність сторін у захисті, можливість скористатися апеляцією є тими
ознаками судової системи, на основі яких ми можемо стверджувати думку про справедливість
суду.
Опоненти можуть ставити питання до учасників групи.
2-га група «Правники-аналітики». (Правова оцінка судочинства ХVII- ХVIIІ ст. з сучасного
погляду.)
Не можна не погодитися з тим, що судова система ХVII- ХVIIІ ст. була самобутня та
демократична. Немало принципів судочинства цих часів можна знайти і в сучасних правових
документах. Колегіальність, публічність, змагальність – це принципи, які перейшли в сучасну судову
систему України. Спробуймо підійти більш критично до цього питання.
1.
Відсутність інституту адвокатури для захисту підсудного. За відсутності професійного
захисника суддя міг вислухати лише показання свідків, які більше виражали своє емоційне ставлення
до підсудної, ніж називали прямі докази причетності до вбивства, звинувачуючи її у здійсненні
злочину. Емоційний тиск громади вплинув на Марусю: дівчина у творі мовчала, не захищаючи себе.
2.
Смертна кара була найвищою мірою покарання. Вона поділялася на просту і кваліфіковану.
Серед кваліфікованих мученицьких кар були: закопування живим у землю; посадження на палю;
повішення на гак; биття при стовпі на смерть; утоплення порушника тощо.
Жорстокий характер покарань у Запорозькій Січі , їх публічність свідчили про нав’язування
козацькому середовищу принципів жорстокої дисципліни та покірності, що, у свою чергу є прийнятним
для військових демократій, але не сприяє розвиткові громадянського суспільства.
Оцінюючи покарання з морально-правої точки зору, слід зазначити, згідно з козацьким звичаєвим
правом покарання не ставило собі за мету перевиховання винного і повернення до суспільства, а мало
характер поставлення в приклад і страх іншим, а також було актом помсти злочинцю.
Існування вироку смертної кари є антигуманним фактом і суперечить природним правам людини
на життя. Судовий вирок у творі не було приведено до виконання тільки завдяки гетьманському указу
про помилування.
У сучасному законодавстві більшості демократичних країн цей вид покарання відсутній. А з 1993 р.
мораторій на смертну кару було запроваджено Україною.
3.
Іншим аспектом, який порушує права людини є застосування тортур, що могло призвести до
порушення психологічної рівноваги підсудного. Процедура допиту свідка передбачала проведення
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тортур з пристрастю та застосуванням різного виду катувань, інших видів насильства, що принижує
людську гідність, а отже, у судовій системі, на жаль, були певні недоліки.
Опоненти можуть ставити питання до учасників групи.
3-тя група «Філософи». (Моральні аспекти судового процесу ХVII- ХVIIІ ст.)
Тема любові є однією з головних у романі. Проблема любові і зради, що належить до «вічних»
тем, постає як складова частина філософії любові і переплетена з темою моралі. Ми ставимо питання:
чи може зрада бути предметом розгляду у судовому процесі, адже саме зрада була непрямою
причиною факту смерті? І з’ясовуємо , що це скоріше питання моральне, а не правове.
Маруся Чурай – дівчина з вродженим геніальним мистецьким талантом. Вона має загострену
здатність емоційно сприймати світ з його красою й потворністю, болями й радощами.
Ця дівчина не просто так, Маруся.
Це — голос наш. Це — пісня. Це — душа.
Коли в похід виходила батава –
її піснями плакала Полтава.
Що нам потрібно було на війні?
Шаблі, знамена і її пісні.
Вперше ми зустрічаємося з Марусею на суді... Маруся горда і красива, щиро покохала Гриця.
Саме через це кохання вона потрапляє на лаву підсудних. Нескоєне пече душу — зрештою, Гриць сам
мимохіть випив келих трунку, наготовлений дівчиною для себе. Але ні слова у виправдання не почув
суд. Зник біль, нема страху, в горі розчинилося все життєдайне: «Коли так душу випалила зрада, то вже
душа так наче й не болить». Єдина мучить думка: з якої причини перевернувся Гриць? Хороший,
ласкавий, вірний, чому він зрадив? До того ж ніби й проти своєї волі вчинив це...
Маруся, що чекала Гриця з походу, зберігаючи йому кришталеву вірність, у розпачі звертається
у своїх піснях то до Бога, то до людей, то до зрадливця – коханого, але долі повернути не може.
Почуття дівчини не визнає ніякої половини: якщо вже зрадив, то назад вороття нема. І хоч
приходив до неї Гриць після заручин з Вишняківною, клявся, що не може без її пісень, не могла простити
йому Маруся, бо зрада цілий вік стоятиме між ними.
Доведена до відчаю, Маруся спробувала накласти на себе руки (кинулась із греблі у Ворсклу),
але була врятована Іваном Іскрою, хлопцем, що без відповіді був безнадійно закоханий у неї. А Гриць,
не зважаючи на одруження, далі продовжував до неї ходити, люблячи, але знаючи, що за дружину не
візьме. Він не полишає нещасну дівчину, ще більше вводячи її в неславу. І неможливість розплутати
цей божевільний клубок людських стосунків і почуттів змушує Марусю до останнього відчайдушного
кроку – одним вчинком знищити причину своїх страждань. Що і було виконано. Чи ж повинна бути на
лаві підсудних Маруся?
Чураївна залишається живою, але вона вже мертва, душа її вмерла разом із коханим і похована
разом із ним, а тлінна оболонка довго на сім світі не затримається, бо тіло без душі - ніщо.
І пісня «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» стала її останньою піснею, бо мертва душа
шедеврів уже не створить.
Але уявімо собі на якийсь час, що Гриць не отруївся і вони з Марусею побралися. Ну, коли так,
то спробуймо заглянути в перспективу їхнього життя. Стане ясно: спільною дорогою вони йти не змогли
б.
Так, Грицько і Маруся на все в житті дивляться абсолютно по-різному. Маруся – цілісна натура,
яка не приймає роздвоєності, не допускає зради, яка кохає Грицька і тоді, коли він приходить
переможцем з війни, і тоді, коли виявляється зрадником. Але не може вона пробачити коханому, бо
втратить тоді саму себе, Гриць же – людина роздвоєна, яка намагається поєднати в житті протилежні
речі, «пісні й достаток», і через це гине й губить Марусю, яка втрачає сенс життя, втрачає свою пісню
разом з коханням.
Питання про справедливість судового рішення наша група коментує з морально-етичного
погляду. Ліна Костенко підводить нас до проблеми вірності і зради запитанням: «Що ж це виходить?
Зрадити в житті державу – злочин, а людину – можна?». Отже , будь-яка зрада є злочином, а вчинок
людини оцінюється не тільки з погляду судового рішення, але й морального судження. Бюрократичній
судовій системі поетеса протиставляє високу духовність та моральність Марусі.
Опоненти можуть ставити питання до учасників групи. Слухачі висловлюють свої думки щодо
питання чи справедливим було рішення суду?
Ведучий 1. Існування у ті часи досить демократичного суду підтверджує реальну державність
України, що її встиг витворити Б.Хмельницький.
На шляху розбудови української державності важливе місце посідає розвиток правої системи,
що сприяє вільній реалізації прав людини, гідному рівню особистісного розвитку людини, її життя та
діяльності. Важливу роль у цьому процесі відіграє поступ у системі судочинства як гарант захисту прав
і свобод людини.
Нині ми є господарями своєї долі, свого майбутнього, але яким воно буде – залежить від нас
самих.
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Правова вікторина для учнів 9-11 кл. Кагарлицька міська бібліотека для
дорослих
Підготувала Іванюта А.О.
Мета: Виховання в учнів інтересу до правових знань, популяризація правових
законів,
поглибити знання, здобутих учнями на уроках, зробити процес пізнання цікавим і захоплюючим,
формування правової культури школярів.
Обладнання: плакат "Феміда – богиня правосуддя», «чорний ящик», капелюх, ілюстрації для
правових задач, картки із правовими задачами, скриньки для балів – фемід (додаток №1), ручки, папір.
Учасники гри: команди учнів 9-10 класу
(Перед початком вікторини клас прикрашається учнівськими малюнками, газетами на правову
тематику, відомими висловами. )
Ведуча: Держава і право є найважливішим, найціннішим надбанням людської цивілізації. Вони
із засобів, які служать окремим групам людей, стають механізмом, який все більше забезпечує права,
добробут, можливість розвиватися для всіх людей. Дійсно, держава і право є унікальний, неповторний,
універсальний витвір людського розуму і рук.
Новітнє українське право має незаперечну історичну цінність, оскільки є виразником рівня
розвитку та правової культури українського народу. Воно виражає вищу доцільність -- потребу і бажання
мати власну державу, задовольняє їх і створює передумови для уточнення і вдосконалення.
Ведуча: У сучасному українському праві вже сьогодні закріпилися політичні, моральні,
культурні, національні, загальнолюдські, особистісні цінності. Через право вони дістануть практичний
вираз, воно ж стане ще й засобом осягнення цих цінностей.
Право покликане бути інструментом духовного оздоровлення українського суспільства. Саме
існування норм, які гарантують права особи, родини (сім'ї), нації, реалізація цих норм у суспільній
практиці сприятимуть появі почуття безпеки захищеності, стимулюватимуть розвиток відчуття волі,
свободи як окремої людини, так і всього українського народу. Водночас лише свобода особи породжує
свободу народу, а ця остання дає змогу і народу і окремій особі відчувати себе рівними серед інших
людей і народів.
Ведуча: Право завжди пов'язане з суспільним життям людини. Людина є носієм і основним
споживачем його приписів (норм), а її інтереси і потреби -- джерелом змісту правил поведінки людей в
суспільстві. Право забезпечує загальний порядок, що проявляється в суспільній поведінці людей,
установ, організацій і держави. Право проявляє себе як загальний обов'язковий порядок, що панує над
волею кожної людини. Правове регулювання -- це проголошення державою вимог до людини в формі
правових приписів, з одного боку, та виконання особою цих вимог (правових обов'язків) -- з другого.
Ведуча: Право - це специфічна форма регулювання поведінки людей, сукупність правил
поведінки (норм), встановлених або санкціонованих державною владою, що виражають інтереси,
потреби та надії переважної більшості громадян, що створили державу з метою захисту їх прав, свобод
і власності, стабілізації суспільних відносин, встановлення цивілізованого правового порядку в країні,
зміцнення і розвитку держави.
Хід гри
Ведуча: Шановні друзі, гості нашої правової вікторини. Ми раді вас вітати. Розпочався Тиждень
правових знань. Сьогодні на нас чекає захоплююча вікторина з правознавства. Дозвольте представити
вам членів журі: Волошин М.О., Малєєва Н.Г., Осмалена Н.Ф. (представлення членів журі)
Зараз запрошую команди для привітання та представлення. (Вихід команд, представлення –
назва команди, девіз та емблема, привітання - кожен член команди стисло розповідає про
себе.) Прошу учнів зайняти свої місця. (Учасники вікторини займають свої місця.)
Конкурс 1. «Інтелектуальний штурм»
Ведуча: Командам необхідно по черзі відповісти на 10 запитань. Часу на роздуми немає. Кожна
правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Після конкурсу журі підраховує та оголошує кількість балів
кожної команди.
Запитання для учнів 9 класу
1. Здатність особи своїми діями здійснювати права та обов'язки.
(Дієздатність)
2. Гімназія та школа — це юридична чи фізична особа?
(Юридична)
3. Адміністративне правопорушення — це проступок чи злочин?

53

(Проступок)
4. Стихійне лихо — це юридична дія чи подія?
(Подія)
5. Соціальні відносини, що регулюються нормами права?
(Правовідносини)
6. Правила поведінки, що встановлює церква для віруючих?
(Релігійні норми)
7. Нормативні акти правотворчих органів, що видаються на основі закону?
(Підзаконні)
8. Кожна людина від народження є фізичною чи юридичною особою?
(Фізичною)
9. Особливо небезпечний вид правопорушення?
(Злочин)
10. Захист суверенітету та незалежності належить до зовнішніх чи внутрішніх функцій держави?
(Зовнішніх)
Запитання для учнів 10 класу
1.Здатність особи, групи людей, держави нав'язувати свою волю іншим людям?
(Влада)
2. Закріплена в законодавстві здатність особи мати юридичні права і нести юридичні обов'язки?
(Правоздатність)
З. Яка відповідальність настає в разі завдання матеріальних збитків?
(Матеріальна)
4. Федерація — це форма правління чи державного ... Щодалі?
(Устрою)
5. Чи настає відповідальність за правопорушення, скоєне через необережність?
(Так)
6. Що регулює найбільш важливі суспільні відносини — норми права чи моралі?
(Права)
7. Будь-яке суспільне небезпечне протиправне, винне діяння чи бездіяльність, що спричиняє юридичну
відповідальність?
(Правопорушення)
8. Монархія належить до форм правління чи форм політичного режиму?
(Правління)
9. Яка влада здійснює в державі правосуддя?
(Судова)
10. Особа, що вчинила правопорушення?
(Правопорушник)
(Оголошення членами журі балів за представлення команд та за конкурс «Інтелектуальний
штурм» )
Конкурс 2.

«Юридична консультація»

Ведуча: Уявіть, що ваша мрія здійснилася і ви – юристи. Зараз до вас прийдуть громадяни, щоб
отримати правову допомогу. Вам необхідно надати юридичну консультацію з певного юридичного
факту. Повна правильна відповідь 3 бали. За доповнення відповіді – від 1 до 3 балів.
Ситуації для учнів 9 класу.
1. Жінка в магазині втратила свідомість і, упавши, розбила вітрину. Адміністрація магазину вимагає
від жінки відшкодування збитків.
(Консультація для жінки: немає вини — правопорушення не скоєне.)
2. Громадянин П. дав у борг своєму товаришеві 2000 грн, які той пообіцяв повернути через місяць. Проте
у визначений час товариш не з'явився. Після нагадування про борг він повертати гроші відмовився.
(Консультація для громадянина П.: треба звернутися до суду. Проте, якщо не була оформлена
відповідна розписка й немає свідків угоди, повернути борг майже неможливо.)
Ситуації для учнів 10 класу
1.Покупець кілька днів тому придбав у магазині фотоапарат. Він виявився неякісним.
(Консультація для покупця: звернутися до магазина, якщо є чек про придбання фотоапарату, і
вимагати повернення грошей чи обміну товару на якісний. У разі відмови магазину —
звернутися до суду.)
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2. 17-літній юнак улаштувався на роботу. Ніяких пільг на роботі він не отримав.
(Консультація для юнака: адміністрація не права:робочий тиждень — 36 годин, відпустка —
календарний місяць, заборона нічних змін, позаурочної роботи, шкідливого виробництва.)
(Поки команди обговорюють ситуації, проводиться гра з уболівальниками.)
Проведення гри з уболівальниками.
Ведуча: Глядач, який правильно відповідає на запитання, отримує 2 бали і має право передати
їх будь-якій команді.
Запитання та завдання.
1. Особи, які не досягли 18-річного віку?
(Неповнолітні)
2. Основний документ громадянина?
(Паспорт)
3. Головний закон країни?
(Конституція)
4. Рішення суду?
(Вирок)
5. Виборний законодавчий орган?
(Парламент)
6. Особа, яка має подвійне громадянство?
(Біпатрид)
7. Захисник у суді?
(Адвокат)
8. Той, хто бачив злочин?
(Свідок)
9. Птах, якого бояться злочинці України?
(Беркут)
10.Грошове стягнення за рішенням суду?
(Штраф)
Ведуча: А зараз просимо наших гравців прокоментувати ситуації.
(Учасники коментують ситуації, журі виставляє бали за конкурс «Юридична консультація»
та додає командам бали від вболівальників)
Конкурс 3.

«Подорож в минуле»

Ведуча: Командам пропонується відгадати за ілюстрацією, яке історичне місце на ній
зображене та яка пам’ятка культури пов’язана з цією державою. Кожна правильна відповідь оцінюється
у 2 бали. Час на обгорнення – 1 хв.
Докладаються ілюстрації:
1. Біг-Бен (додаток №2)
2. Софія Київська (додаток №3)
3. Ейфелева вежа (додаток №4)
4. Капітолій (додаток №5)
Конкурс 4.

«Чорний ящик»

Ведуча: У цьому ящику – річ, яка може знадобитись і працівникові охорони законності, і
злочинцеві. Цю річ легко придбати у торговельній мережі. Фабрика, яка виготовляє цю річ, виробляє ще
й предмети домашнього вжитку, взуття, іграшки і т.д. Цією річчю ви користуєтесь щодня.
(Гумові рукавиці, поліетиленовий пакет).
(Оголошення членами журі балів за конкурси «Подорож в минуле», «Чорний ящик»)
Конкурс 5.
Літературно-правовий конкур
Ведуча: Кожна команда витягає з капелюха по два аркуші. Учням пропонуються певні ситуації
з відомих казок, мультфільмів, а вони повинні дати правове пояснення про ті чи інші дії героїв. Час на
обговорення 3 хв. Повна та правильна відповідь оцінюється у 2 бали.
Ситуація 1 . (додаток №6) Пригадайте відому казку «Снігова королева». Могутня королева
викрала Кая та перемістила його до Лапландії, бажаючи зробити його своїм спадкоємцем. Які права
Кая при цьому були порушені?

55

Ситуація 2. (додаток №7) Пригадайте казку «Дюймовочка». Героїня потрапила в складну
ситуацію, була викрадена жабою, яка хотіла видати її заміж. Які права були порушені?
Ситуація 3. (додаток №8) Казка «Вовк і семеро козлят». Який злочин учинив Вовк?
Ситуація 4. (додаток №9) Чи порушив закон Буратіно своїм небажанням вчитися?
Конкурс 6.

«Жаргон»

Ведуча: Зрозуміло, що кожна вікова група, категорія людей, які потрапляють у руки
криміналістів, докорінно відрізняється своєю мовою. Цікаво, як на їхньому діалекті звучать знайомі для
вас слова?
Наприклад:
1. Щоденник – чорне і червоне.
2. Учитель із журналом – людина з рушницею.
3. Учитель сердиться – Фантомас розбушувався.
(Протягом трьох хвилин потрібно розкрити зміст слів, записаних
для кожної команди на аркуші. )
Завдання для команди 9 класу.
1.
2.
3.
4.

Їдальня –
Кінець навчального року –
Відмінники в класі –
Перший клас на перерві –
Завдання для 10 класу.

1.
2.
3.
4.

Чергові по школі –
Підказка на уроці –
Класний керівник –
Двійка за підказку –

(Оголошення членами журі балів за Літературно-правовий конкурс та за конкурс «Жаргон»)
Конкурс 7.

«Юридичний рахунок»

Ведуча: Юристи-професіонали повинні мати різнобічні знання, у тому числі – уміти швидко
рахувати. Хто швидше впорається із завданням, отримає 3 бали. Час на виконання – 1хв.
Завдання для команди 9 класу.
Мінімальний вік участі громадян у виборах + вік отримання паспорта громадянином – вік повної
дієздатності – вік мінімальної дієздатності + вік настання правоздатності особи =
(18+16-18-15+0=1)
Завдання для 10 класу.
Мінімальний вік Президента України – мінімальний вік кандидата до Верховної Ради –
максимальний термін повноважень Президента + термін повноважень депутата Верховної Ради (один)
+ мінімальний вік кандидата в депутати до Селищної Ради =
(35-21-10+4+18=26)
(Оголошення членами журі балів за конкурс «Юридичний рахунок», підведення підсумків гри
і оголошення результатів)
1.
2.
3.

Визначення найактивнішого вболівальника змагання та вручення йому диплома.
Визначення найрозумнішого гравця та вручення йому диплома.
Оголошення загального підсумку гри та вручення диплома команді переможниці.
(Підбиття загального підсумку змагання, висловлення подяки всімучасникам змагання,
членам журі, уболівальникам).
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Інтелектуально-розважальна гра з правознавства «Мову закону вивчати і
знати». Мирівська сільська бібліотека. Кагарлицький РОМЦ
Підготувала завідуюча Мирівською сільською бібліотекою Кошева Ірина
«Рівність прав не у тому, що всі ними
користуються, а в тому, що всім вони надані».
Народна мудрість
Мета: активізувати пізнавальні інтереси підлітків та підвищувати правову культуру як майбутніх
громадян своєї держави; розширювати світогляд , прищеплювати їм загальнолюдські цінності ;
виховувати почуття патріотизму до своєї держави, виховання в молоді відповідальності за свої вчинки,
почуття громадянського обов’язку, виховання поваги до конституційного законодавства України.
Обладнання: портрети Ярослава Мудрого, Пилипа Орлика та Михайла Грушевського, державна
символіка, «Конституція України», юридична енциклопедія, брошура „Закон і ти”, плакат „Заповіді
Громадянина”.
У грі беруть участь 8 дітей.
Ведучий 1.
Закон – це якір для держави,
Нехай хранить і захистить,
Щоб мали ми державне право
Як в злагоді з законом жить.
Ведучий 2.
Мораль і право, право і закон –
Рушійні сили для життя людини.
А їх знання дадуть нам вірний тон
У розвитку держави – України
Бібліотекар: Обов’язок кожного громадянина бути освіченим щодо своїх обов’язків і прав. Знання права
розкриває можливості доцільного і розумового використання правових цінностей для реалізації власних
інтересів, задоволення потреб, що виникають у повсякденному житті людини. Знання права створює
умови для активної соціальної, політичної, правової діяльності людини. Людина обізнана у різних
питаннях, в тому числі і в питаннях правової освіти, повинна опиратися на власні знання законів, шукати
істину за допомогою цих знань, досвіду, щоб запобігти помилковому поняттю деяких питань, з усіма
витікаючими з цього, не завжди бажаними наслідками. Життя інколи подає нам такі уроки, що ми волеюневолею починаємо відстоювати свої права. Тому важливо сьогодні знати кожному хоча б ази правової
абетки для захисту своїх прав.
Відомо, що кожна держава, окрім своїх символів (гімну, прапора та герба), має ще й Конституцію.
Давайте ще поміркуємо. Як ви гадаєте, чому для держави так важливо мати свою Конституцію?
Учасники відповідають: «Конституція визначає головний порядок у державі та права її громадян».
Бібліотекар: Цей документ є першорядним і найважливішим. А що, на вашу думку, може означати
слово «конституція»?
Відповіді учасників заходу.
Відео «Що таке Конституція»
Бібліотекар:
Отже ми з вами знаємо, що у цьому документі закладено основу держави — її суспільні й національні
цінності, життєво важливі права та свободи громадян. Тому знати свої права та орієнтуватися в них –
необхідно усім.
Ведучий 1.
Хочеш Людиною справжньою стати
Наші закони навчись поважати
Навчись їх виконувати завжди і всюди
Тоді і тебе поважатимуть люди!
Ведучий 2. А розпочнемо сьогоднішню гру з інтелектуальної розминки..
Продовжити прислів’я:
1. Запив і совість (пропив).
2. Яка сім’я, такий і (я).
3. Вік живи – вік (учись).
4. Вино полюбив – сім ю (розорив, погубив).
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5. Дім без книги, як день без (сонця).
6. Який кущ – така й калина, яка мати, така й (дитина).
7. Хто не робить, той (не їсть).
8. Менше слів – більше (діла).
9. Дружба та братство – дорожче (багатства).
10. Мала бджілка, але й та (працює).
Конкурс: Слова - перевертні:
Учасникам роздаються слова-перевертні., потрібно з них скласти правильні слова. Перемагає той, хто
швидко і вірно складе потрібне слово. Отримує 2 бала .
Декокс - кодекс,
Козан - закон,
В’язобоки - обов’язки,
Жадерва - держава,
Равап - права,
Босвода – свобода
Деціяракла –декларація
Стиціятукон - конституція
Ведучий 1. Регулювати світ людських стосунків,
Впровадити державницький процес –
Все в правознавстві міститься в рахунку:
Розумно й чесно твориться прогрес.
Ведучий 2. Щоб забезпечить молодим майбутнє,
Свідомо накопичуємо ми знання.
Все, що завчили, стане незабутнім,
Конкретно хочем жити, не навмання.
Словникова робота.
Ведучий 1. Що означають слова «декларація», «конвенція»?
Учасники дають відповідь
Декларація ( Це документ, у якому викладено важливі правила, обов’язки для всіх людей).
Конвенція ( Це угода, міжнародний договір із питань прав дитини)
Бібліотекар. Проблема правового захисту сім’ї та дитинства уже тривалий час перебуває у центрі
уваги міжнародної спільноти. Найважливіший правовий акт у цій галузі – Конвенція про права дитини
схвалена на 44 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 року . цей документ було
ратифіковано 191 країною світу. В Україні вона набула чинності 27 вересня 1991 року. Конвенція про
права дитини – це ваші права . Познайомившись з ними ви зможете сказати:
Ведучі по черзі:
У мене є права
Держава мені їх гарантує
Я маю свої права
Я вмію ними користуватись
Бібліотекар: Однак запам’ятайте, поряд з вами живуть люди, які також мають права. Тому,
реалізовуючи свої права не можна порушувати права інших. Досягти такого балансу можна тільки
завдяки високій правовій свідомості, керуючись у своїх діях совістю, порядністю, людяністю, повагою до
оточуючих. Народна мудрість з цього приводу говорить:
Ведучі по черзі:
Якого ставлення бажаєш до себе – так стався і до інших.
Що посієш – те й пожнеш.
Людина – коваль свого щастя
Життя прожити – не поле перейти
Відео «Конвенція про права дитини»
Ведучий 1. Тепер давайте пригадаємо найголовніші права дитини з конвенції
(Кожний учасник по черзі називає права)
Ведучий 2. Права нерозривно пов’язані з обов’язками. А що таке обов’язок?
(Кожний учасник по черзі називає обов’язки)
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Ведучий 1. Порівняйте права із Конституції з правами, записаними у Декларації. Що в них спільного? (
учасники виконують завдання)
Ведучі роздають кожному учаснику пам’ятку

Конкурс «Числа у правознавстві»
Учасники по черзі витягують із капелюха запитання. Всього 20 запитань. Якщо учасник не дає
правильної відповіді, право відповісти отримує його супротивник. Максимальна оцінка – 1 бал.
Запитання.
1. Кількість областей в Україні.( 24 + АРК)
2. Пенсійний вік для жінок.(60 років)
3. З якого віку наступає адміністративна відповідальність?(з 16 років)
4. Термін, на який обирають Президента України.( 5 років)
5. З якого віку наступає кримінальна відповідальність?( з 14 років)
6. Вік, коли громадяни отримують паспорт.( 16 років)
7. Пенсійний вік для чоловіків.( 65 років)
8. Шлюбний вік для жінок.(17 років)
9. Шлюбний вік для чоловіків.(18 років)
10. Вік, з якого громадяни мають право брати участь у виборах.( 18 років)
11. Яке відношення має число «450» до органів влади? (450 депутатів – конституційний склад Верховної
Ради).
12.Чим знамените число «1710» в історії українського державотворення? (1710 рік – написана
Конституція Пилипа Орлика).
13.Який зв'язок між числом «28» і сучасною Конституцією України? (28 червня – День Конституції
України).
14.Що означає число «16» по відношенню до головного документу громадянина України? (16 років – вік
одержання паспорту).
15.Знайдіть зв'язок між словом «Вибори» і числом «18»? (З 18 років громадянам України надається
виборче право).
16.Яке відношення має «161» до Основного закону України? (161 – стаття в Конституції).
17.Що таке «15» у Кримінальному праві? (Максимальний термін позбавлення волі).
18.Що означає число «40» у трудовому законодавстві? (40 годин – максимальний робочий час на
тиждень).
19.Що означає число «24» у трудовому законодавстві? (24 дні – мінімальний термін відпустки).
20.Для Президента України має значення число «35»?Чому? (35 років – мінімальний вік кандидата в
президенти).
КОНКУРС «Інтелектуальний штурм».
Кожному учаснику по черзі задають питання. За правильну відповідь учасники отримують 1 бал.
1. Що таке держава? (Держава – це організація політичної влади)
2. Що таке право ? (Право – це система загальнообов'язкових правил, норм поведінки, які
встановлюються державою)
3. Що таке закон ? (Закон – це нормативно-правовий акт, який встановлюється представником органом
влади і має вищу юридичну силу)
4. Що таке конституція ? (Конституція – це Основний Закон держави, який визначає державний устрій,
а також права і свободи громадян). (Слово ведучій)
5. До якого віку ми вважаємось дітьми? У скільки років ми стаємо повноправними громадянами? (18
років)
6. Яка галузь права одночасно являється і правом і обов’язком? (право на освіту)
7. У якому віці настає кримінальна відповідальність? (у 14 років)
8. У 1924 році у Женеві було вперше прийнято документ про права дитини. Як називався цей документ?
(Декларація прав дитини)
9. Яке право у житті людини є головним? (право на життя)
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10. Який документ закріплює основні права та обов’язки громадянина? (Конституція України
11. Основну відповідальність за розвиток дитини, за створення умов для розвитку несуть …(батьки)
12. Кожна дитина після народження має право на …(ім’я)
13. З якого віку дитина має право працювати? (у 14)
14. Гімназія чи школа – це юридична чи фізична особа? (Юридична)
15. Захист суверенітету та незалежності належить до зовнішніх чи внутрішніх функцій держави?
(Внутрішньої)
16. Кожна людина народжена є юридичною чи фізичною особою? (Фізичною)
17. Яка влада здійснює в державі правосуддя? (Судова)
18.Як називається основний міжнародний документ про права дитини (Конвенція про права дитини)
19. Хто в Україні є головою держави? (Президент)
20. Коли відзначаеться день прав людини? (10 грудня)
21. Коли було оголошено незалежність України? ( 24 серпня 1991 року)
22.Назвіть найвищі державні посади в нашій країні. (Голова Верховної ради, Президент, Прем'єрміністр)
23.Який державний орган влади в Україні є найвищим законодавчим? (Верховна рада України )
24.Який державний орган влади в Україні є найвищим виконавчим та розпорядним? (Уряд, Кабінет
Міністрів України
25.Коли було прийнято Конституцію України за якою живе держава? (28 червня 1996 року )
26.Хто був першим Президентом в історії України (Михайло Грушевський)
27.З якого року людина може обирати громадянство? (З 18 років)
28.До якого віку людина вважається дитиною? (До 18 років)
29.Основне право людини (На життя)
30. Можливість діяти без заборон, за вибором. (Свобода)
31.Які основні документи закріплюють права дитини ? (Конвенція про права дитини, Декларація прав
дитини)
Юридична консультація
Уявіть собі, що ви стали юристами. До вас звертаються люди за юридичною допомогою. Надайте
юридичні консультацію з таких ситуацій (кожний учасник вибирає аркуш з 1 ситуацією – по 5 балів за
повну відповідь).
Ситуація 1. Учениця К., 13 років, намагалась винести з магазину парфуми, але була затримана
охороною. Під час розгляду інциденту були запрошені батьки дівчини та в їх присутності складено
протокол.
(Очікувана відповідь:Ст.184 Кримінального кодексу : «Вчинення
неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину». Так як дівчинка не
досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність,її дії
тягнуть за собою накладання штрафу на батьків або осіб, що їх
замінюють.»
Ситуація 2. Група підлітків віком від 13 до 17 років вночі, зламавши замок, проникла до сільського
магазину і вкрала товарів на суму 5000 гривень.
( Очікувана відповідь:Злочин скоєно,до кримінальної відповідальності
будуть притягнуті підлітки, які досягли 14 років. Щодо молодших
можуть бути вжиті примусові заходи виховного характеру)
Ситуація 3. Хлопець, бажаючи похизуватися своєю силою, підняв дівчину на руки і за її згодою
утримував її за огорожею балкону. Хлопець не втримав дівчину, і вона впала з 5 поверху, у наслідок
чого отримала складні переломи. Було порушено Кримінальну справу. Чому? (Скоєно злочин через
необережність).
Ситуація 4. Покупець кілька днів тому придбав у магазині фотоапарат. Він виявився неякісним. Що
робити покупцеві? (Звернутися до магазину, якщо є чек про придбання фотоапарату, вимагати
повернення грошей чи обміну товару на якісний; у разі відмови – звертатися до суду).
Ситуація 5. Після смерті громадянина Б залишилось його майно. Про своє бажання отримати це майно
заявили 12-річна донька померлого, 83-літня мати, та 40-літній брат померлого. Хто із претендуючи осіб
не отримає спадщину? (Брат не отримає спадщину, тому що є спадкоємці першої черги – неповнолітня
донька і стара мати).
Ситуація 6. До виборчої комісії звернувся громадянин України П (23 роки, проживає в Україні з 20-ти
років, раніше не осуджений), із проханням зареєструвати його кандидатом у депутати Верховної Ради
України. Чи буде задоволене його прохання? Обґрунтуйте відповідь.(Не буде, оскільки кандидат у
народні депутати може бути громадянин України ,який прожив в Україні не менш, як 5 років).
Ситуація 7. Сестри Л. протягом місяця не відвідували школу.
Батьківський комітет із класним керівником з ясували, що дівчата
вдома не живуть, оскільки батьки пиячать і не приділяють сестрам
необхідної уваги та турботи. Очікувана відповідь:Ст. 184 КпАП України: «Невиконання батьками
або особами,що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.» Це
тягне за собою попередження батьків або накладання на них штрафу
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згідно законодавства.)
Ситуація 8. Група молодиків уночі намагалася відкрити автомобіль з метою його викрадення. Їх було
затримано нарядом патрульно-постової служби міліції. ( Очікувана відповідь:Злочин скоєно,до
кримінальної відповідальності
будуть притягнуті підлітки, які досягли 14 років. Щодо молодших
можуть бути вжиті примусові заходи виховного характеру)
Конкурс « Юридичний буквар»
Бібліотекар: Ми з вами сьогодні познайомимося з деякими юридичними термінами. То щож таке
ЮРИДИЧНІ ТЕРМІНИ - це елемент юридичної техніки, словесні позначення державно-правових понять,
за допомогою яких виражається і закріплюється зміст нормативно-правових приписів держави.
Нотаріус - юрист, спеціально уповноважений засвідчувати права, а також факти, що мають юридичне
значення, і здійснювати інші нотаріальні дії, передбачені Законом, з метою надання їм юридичної
достовірності.
Позовна заява, позов (укр. - позов ) - документ, який пред'являється позивачем в суд у встановленій
законом формі і містить вимогу про примусову захист порушеного права або інтересу.
Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого
права або інтересу.
Право власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону і своєю волею,
незалежно від волі інших осіб. Власникові належать права володіння, користування і розпорядження
своїм майном.
Заповіт - особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.
Цивільна правоздатність - юридичний термін, який означає здатність людини мати цивільні права і
зобов'язання. Цивільну правоздатність мають усі фізичні особи. Вона виникає в момент народження
людини і припиняється у момент її смерті.
Цивільна дієздатність - юридичний термін, визначений у законодавстві України, означає здатність
фізичної особи усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними. Цивільною дієздатністю фізичної
особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також
здатність своїми діями створювати для себе цивільні зобов'язання, самостійно їх виконувати і нести
відповідальність у разі їх невиконання.
КОНКУРС "Знання - сила"
Кожний учасник по черзі називає правоохоронні органи України. (Органи внутрішніх справ, Служба
безпеки України, Прокуратура України, адвокатура, органи юстиції, прикордонні й митні органи,
податкові органи)
Галузі права. (Конституційне, адміністративне, земельне, фінансове, екологічне, трудове, цивільне,
кримінальне, міжнародне, кримінально-процесуальне, виправно-трудове).
Конкурс «Криміналістичні загадки» - це чудова гімнастика для розуму будь-якого знавця права! Ці
описи належать відомим детективам, а також тературним і кіногероям. За 1 хвилину визначте, хто це.
За правильну відповідь учасник отримує 1 бал.
Його майже не знають за кордоном, він був начальником відділу по боротьбі з бандитизмом в
Московському карному розшуку. Ганявся за «Чорною кішкою». Вважав, що злодій повинен сидіти у
в’язниці(Гліб Жеглов).
Він самий діяльний і безстрашний з усіх агентів. У нього є свій знаменитий номер, для нього не існує
жодної перешкоди, якої він не зміг би здолати. (Джеймс Бонд).
Він відважний поліцейський. Його партнер – людина. Він – породистий пес (Комісар Рекс).
Він – герой, захисник майбутнього. До того ж не звичайний персонаж, а мутант (Черепашка-ніндзя).
Він – круглобокий. Його дуже люблять діти. Він пішов від бабусі. (Колобок).
6. В усіх російських народних казках він бореться зі злом, при цьому іноді порушує права казкових
злодіїв. Свій розум маскує принизливим прозвиськом... (Іванко-Дурник).
Конкурс «Найкмітливіший». За правильну відповідь учасник отримує 1 бал.
Необхідно визначити вид договору.
1. Ви купуєте в магазині морозиво. (Договір купівлі-продажу)
2. Ваш знайомий винайняв квартиру на 1 рік. (Договір найму)
3. Ви позичили в сусіда 1000 гривень (Договір позики)
4. Вам бабуся подарувала скутер. (Договір дарування)
Настав довгоочікуваний момент для підведення підсумків нашої гри. (Підрахунок голосів)
Оголошуються результати гри та визначається переможець. (Нагородження грамотами та
солодкими призами) Подяка учасникам за активну участь у заході,
Бібліотекар: Запам'ятайте! Закони створюються не для юристів, а для всіх нас. Тому не бійтеся
звертатися до них. Вони зрозумілі, за умов, якщо є інтерес і бажання їх зрозуміти, враховуючи, що норми
права носять переважно однозначний характер.
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Ведучий 1. Ніні Україна просувається по шляху побудови правової держави. У цей період важливим є
формування у народу України нового правового мислення, набуття знань про життєво необхідні закони
й уміння використовувати їх у повсякденному житті. Незабаром нам відповідати за життя нашої країни.
Ведучий 2. Адже недарма говориться «Держава будується не в майбутньому, вона будується
сьогодні». Ми своїми знаннями, своєю працею маємо доводити свою любов до держави і зробите це
гідно, щоб кожен міг би сказати: Я громадяни України!
Висновки: Прилучення дітей, підлітків до правової культури збагачує їхнє духовне життя. Водночас
знання ними своїх прав і обов’язків розширює можливості особистої реалізації, зокрема у власних
інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, сприяє зростанню громадської активності та
загострює почуття непримиренності до негативних явищ. Порівняно з іншими складниками виховання,
правове виховання має свою специфіку, що визначається передусім соціально – правовим статусом
учнівської молоді. Таким чином головною метою формування моральних компетентностей є суспільна
діяльність, яка формує моральні основи.

Інформаційно-правова година «Права і обов’язки абітурієнтів
при складанні ЗНО та вступу до ВНЗ». Києво-Святошинська районна ЦБС,
сільська бібліотека-філія с. Білогородка
Мета: Ознайомити випускників школи з їхніми правами при складанні зовнішнього незалежного
оцінювання та з правами при вступі до вищих навчальних закладів.
Ведучий: Доброго дня, шановні майбутні випускники. Хотілось, щоб професія, яку ви виберете
в майбутньому, вам знадобилася і приносила не лише матеріальне, а й моральне задоволення. Але
зараз не про це. А чи знаєте ви свої права? Давайте поговоримо про ваші права при складанні ЗНО.
Як ви вважаєте на що ви маєте право, а на що ні? Які можуть бути порушення і як їм запобігти? Ваші
думки?
Відповіді учнів:
 Написання тестів;
 Отримання консультацій для проведення тестів;
 Ввічливе ставлення до себе та інших
 Написання тесту на державній мові.
Ведучий: Так, все це вірно, трішки доповню:
 Безпечні умови під час написання тестів;
 Апеляції щодо порушення проведення ЗНО та щодо отримання результатів;
 І головне- доступ до інформації: - програми ЗНО, форми тестових завдань, місце і час
проведення тестування, порядок проходження ЗНО, порядок визнання результатів, спосіб і час
оголошення результатів і чи є в пунктах тестування засоби технічного контролю (відеокамери,
металодетектори ).
 Абітурієнт користується правами по ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Ведучий : Як ви вважаєте які зобов’язання у абітурієнтів?
Учень 1: Своєчасно прибути на пункт проведення ЗНО, мати паспорт, сертифікат і перепустку.
Учень 2: Ввічливе ставлення до осіб, які проходять ЗНО і до організаторів проведення тестів.
Учень 3: Після закінчення роботи над тестом віддати бланк відповідей організаторам,
переконатися, що тест запаковано в спеціальний пакет, засвідчити підписом в спеціальному протоколі
і зробити відмітку про проходження тесту.
Учень 4: Не приносити до місця проведення ЗНО небезпечні предмети, речовини, що несуть загрозу
життю і здоров’ю учасників ЗНО.
Учень 5: Не користуватись телефоном та іншими цифровими пристроями.
Учень 1: Під час проведення тесту: не заважати іншим, не спілкуватися з іншими учасниками
проходження ЗНО, не передавати ніяких предметів, не мати ніяких технічних, цифрових та інш.
предметів, друкованих і рукописних матеріалів.
Учень 2: Не псувати майно, меблі та інш. в місці проведення тестування.
Ведучий: У разі порушення вимог абітурієнт позбавляється права на продовження тестування,
повинен здати бланки тестування за вимогою осіб, які проводять тестування та залишити аудиторію.
Отже з правами та обов’язками при написанні тестування ми ознайомилися, тепер поговоримо про
права та обов’язки при вступі до ВНЗ.
Права зі сторони ВНЗ:
 Наявність ліцензії Міністерства освіти і науки України;
 Організувати роботу прийомної комісії, вирішення всіх питань з приводу вступу до ВНЗ;
 Відкритий доступ до положень, роботи та інформації вступної комісії;
 Забезпечення конкурсної основи прийому вступників;
 Знати вступнику свої права та обов’язки, чистий і прозорий перебіг конкурсу:
 Забезпечення держзамовлень, квот, забезпечення проведення іспитів, конкурсних відборів та
інш.
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Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
 Особи з повною загальною середньою освітою;
 Молодші спеціалісти для здобуття звання бакалавр;
 Бакалаври до ступеня магістра;
 Магістри до здобуття ступеня доктор філософії.
 Абітурієнти приймаються на 1 курс, а особи які мають освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста- на 2(3) курс, або на курс зі скороченим терміном навчання.
 Також мають право поновитися на навчання ті особи, які мали академічну відпустку чи були
відраховані з навчання.
 Прийом на навчання здійснюється згідно переліку спеціальностей відповідно постанові Кабінету
міністрів України. Прийом випускників здійснюється на конкурсній основі.
Вступники мають право на безкоштовне навчання при наявності бюджетних місць ( при державному
чи регіональному замовленні) та за кошти фізичних/ юридичних осіб. Державне забезпечення на
навчання можна отримати лише один раз. Розподіл місць за бюджетним навчанням проводиться за
замовленням і за конкурсом, визначеним ВНЗ.
Строки прийому документів на навчання у ВНЗ:
 Реєстрація електронного кабінету і завантаження необхідних документів ( з 1 липня);
 Медогляд (до 9 липня);
 Прийом заяв з 10 липня до 16 липня для тих, хто вступає по конкурсу, співбесіді та інш., до 22
липня для тих, хто вступає на основі ЗНО.
 Творчі конкурси проходять з 1лютого і до кінця прийому документів, вступні іспити з 7 по 22
липня, співбесіди з 17 по 19 липня. Строки прийому заяв, співбесід, іспитів, творчих конкурсів та
інш. визначаються правилами прийому до ВНЗ.
 Оприлюднення списків осіб, які рекомендовано до зарахування за співбесідою за
держзамовленням здійснюється до 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації до вступу,
мають виконати вимоги до зарахування на місця держзамовлення до 10 години 22 липня, подати
заяву до виключення заяв на інші місця держзамовлення. Зарахування відбуватиметься не
пізніше 15 години 22 липня.
Формування рейтингових списків вступників, які вступили на основі ЗНО, творчих конкурсів та
вступних іспитів, надаються рекомендації до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих
бюджетних місць –до 18 години 26 липня. Випускники мають виконати умови вступу до 18 години 31
липня, зарахування на держбюджет проводять до12 години 1 серпня, зарахування випускників за кошти
фізичних та юридичних осіб – до 30 вересня. Переведення на вакантні місця держбюджету з коштів
фізичних/юридичних осіб проводять до 9 серпня. Надання рекомендацій до зарахування та
оприлюднення списків рекомендованих до вступу за рахунок фізичних та юридичних осіб- не раніше 12
години 1 серпня.
Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ВНЗ.
Ведучий: Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення
в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних
осіб не обмежується.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:
В електронній формі. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти.
Заклади вищої освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання
допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до
консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету,
внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню
освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби).
У паперовій формі:
 для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних
предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців;
 для реалізації права на першочергове зарахування;
 за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім'я, по батькові, дата
народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у
сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 у разі подання іноземного документа про освіту;
 у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в
Україні;
 у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження
фотополімерних технологій їх виготовлення;
 у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не
зареєстрував електронний кабінет раніше;
 для реалізації права на нарахування додаткових балів;
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у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі
з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.
Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти.
Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії
в Єдиній базі в день прийняття заяви.
У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної
спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Під час подання заяв на
відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких
варіантів: "Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на
участь у конкурсі на місця за кошти фізичних/юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією
конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або
регіональним замовленням)"; "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти
фізичних/юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на
місця державного або регіонального замовлення". Під час подання заяв на небюджетну конкурсну
пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних/ юридичних осіб.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали: документа, що
посвідчує особу; військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків,
передбачених законодавством); документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; документів,
які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами
вступних іспитів та квотою на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами
при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: копію документа (одного з документів), що
посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; копію
військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених
законодавством); копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; копію сертифіката
(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної
середньої освіти), чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу
документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або витягу з
протоколу засідання регламентної комісії Українського центру оцінювання якості освіти щодо
неможливості створення спеціальних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за
співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та квотою на основі повної загальної
середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу
на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра вступник подає особисто
під час подання документів у паперовій формі у визначені до них терміни.
Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія закладу вищої
освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення
про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не
приймаються.
Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до
участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих
днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не
пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових
списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти на підставі даних,
внесених до Єдиної бази.
Конкурсний відбір
Ведучий: Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами
вступних випробувань: для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня молодшого
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання,
творчих заліків, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди. упних іспитів або співбесіди в
передбачених цими Умовами випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання 2017, 2018 та 2019 років.
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на
перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього
незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів.
Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих
конкурсів визначається закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська
мова і література, другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови
або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку
загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти
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може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо
він передбачений для цієї спеціальності). Творчі заліки для небюджетних конкурсних пропозицій
встановлюються закладами вищої освіти самостійно. Для небюджетних конкурсних пропозицій може
використовуватись перелік конкурсних предметів, які передбачені для відкритих та фіксованих
(закритих) конкурсних пропозицій. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник
має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська,
німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Визначення категорій осіб, які мають право на вакантні місця державного або
регіонального замовлення.
Ведучий:Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення,
якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану
(закриту) конкурсну пропозицію:
 особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане
навчання за обраною спеціальністю;
 особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи;
 діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій,
особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»;
 шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років
після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж
підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на
виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої
освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних
кредитів на основі повної загальної середньої освіти і не були зараховані на місця державного
(регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: "Претендую на
участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб").
Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку,
якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану
(закриту) конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб
у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів
фізичних та/або юридичних осіб: особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону
України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"; діти з багатодітних сімей (п’ять
і більше дітей).
Реалізація права вступників на обрання місця навчання
Ведучий: Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у
конкурсному відборі на місця державного/регіонального замовлення, після прийняття приймальною
комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку подачі заяв зобов'язані
виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів до приймальної (відбіркової) комісії
закладу вищої освіти. Подані оригінали документів зберігаються в закладі вищої освіти протягом усього
періоду навчання. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування,
змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто пред'являє приймальній (відбірковій) комісії
закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни
та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.
Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву,
роздруковану приймальною комісією. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або
регіонального замовлення і в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця
державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування
(переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням. Особи, які отримали
рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки виконали
вимоги для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.
Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних
осіб визначається Правилами прийому ВНЗ.
Шановні випускники школи сьогодні ви ознайомилися з своїми правами та обов’язками при
складанні ЗНО та вступу до ВНЗ. Сподіваюся, що ці знання вам допоможуть.

Дискусія-гра «Дія і наслідок». Києво-Святошинська районна ЦБС,
сільська бібліотека-філія с. Музичі
Мета: Дати відчути та зрозуміти молоді що від їхніх дій та вчинків обов»язково будуть наслідки
які будуть впливати на їхнє майбутнє життя. Показати що людина своїм правом вибору сама будує свій
життєвий шлях.
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Обладнання: Викладка літератури «Закон і ми»; картонний ватман з грою; кубик та фішки для
гри; відповідні слайди для кожного запитання, а також слайди з різними варіантами відповідей.
Бібліотекар: Шановні присутні. З правовими питаннями ми зустрічаємося часто, а щоб вміло і
правильно користуватися своїми правами і добре виконувати свої обов»язки, треба знати закон.
Особливо важливою є роль держави, яка має вживати всіх можливих заходів щодо захисту прав та
свобод громадян держави. Скажіть будь ласка вашу думку «Що таке держава?»
Учень: Держава — це універсальна політична форма організації правління, що
характеризується суверенною владою, політичним та публічним характером, реалізацією своїх
повноважень на певній території через систему спеціально створених органів та організацій, за
допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеологічне управління суспільством та
керівництво загально-суспільними правами.
Бібліотекар: Для чого нам потрібна власна незалежна держава? Запитання, на перший погляд,
може видатися дивним. Але все ж таки; для чого? Для того, аби була така країна на політичній карті
світу? Для збереження мови, культури, традицій? Для почуття національної гордості? Для забезпечення
добробуту громадян? Усе це, звичайно, повинно бути. Але головна мета існування незалежної держави
— це збереження генофонду власного народу.
Життя інколи подає нам такі уроки, що ми волею – неволею починаємо відстоювати свої права,
без яких ми – ніхто. Тому важливо сьогодні знати кожному хоча б ази правової абетки для захисту своїх
прав.
Ми часто чуємо і самі повторюємо слова: право, правильно, правило. «Що таке право і що таке
обов»язок?»
Учень: Права́ люди́ни — комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей,
обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
1. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави — захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних
посягань.
2. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його
гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
3. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах — ст. 21 Конституції України.
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування,
вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які
встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час
повернутися в Україну (ст. 33 Конституції України).
4. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і
переконань.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
(ст. 34 Конституції України).
5. Кожному гарантується недоторканність його особистого життя. Ніхто не може зазнавати
втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про
особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини.
Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою
захищеною законом таємницею.
Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів
своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь — якої інформації, а також право на відшкодування
матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої
недостовірної інформації (ст. 32 Конституції України).
6. Кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до
іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім
переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом,
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порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку (ст. 30
Конституції України).
7. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з
метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими
способами одержати інформацію неможливо (ст. 31 Конституції України).
8. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу
сповідувати будь — яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи
колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Бібліотекар: На ваш погляд що значить вислів «доросла» людина?.. Коли людина стає
дорослою?
А)Коли отримує паспорт?
Б)Коли стають батьками?
В)Коли закінчує школу?..Коли отримує освіту?
Г)Коли відповідає за свої дії та вчинки?
Учень:Доро́слий — людина, яка досягла певного віку, та у відношенні до якої є підстави
вважати, що вона має тілесну та ментальну зрілість. Доросла особа має ті необхідні знання та вміння,
які дозволяють їй приймати рішення, важливі на її життєвому шляху.
Права дорослих
На відміну від підлітків, дорослі мають більше прав та більше відповідальності. Як правило, дорослі в
змозі самі себе забезпечувати. Входження в дорослий вік, залежно від місцевого законодавства,
супроводжується отриманням таких прав, як керування автомобілем, вживання алкоголю, куріння,
виїзд за кордон, участь в політичному житті, статеві відносини та встановлення шлюбу.
Бібліотекар: З чого починається дорослість?
Учень: Дорослість - це не паспортний, а психологічний вік людини, певний рівень і тип розвитку
особистості. Далеко не кожна доросла людина - людина доросла.
Бібліотекар: На вашу думку які риси особистості дорослої людини?
Учень: Дорослість починається з самостійності, посилюється особистісною зрілістю. Дорослість
чоловіка визначається в першу чергу його відповідальністю, дорослість жінки - її дбайливістю.Доросла,
внутрішньо зріла людина перестає шукати на кого можна спертися або на кого можна
скинути відповідальність - вона добровільно бере на себе відповідальність і сама є опорою і собі, і
іншим.
Бібліотекар:З якими життєвими ситуаціями стикається сучасна молодь?.. Давайте спробуємо
разом розібратися як наші вчинки та дії впливають на наше майбутнє життя.
Ситуація 1.
У транспорті знайшли загублену пасажиром сумку з великою сумою грошей. Ваші дії?
А)Віднесу в поліцію.
Б)Якщо крім грошей в сумці будуть документи спробую знайти хазяїна сумки самостійно.
В)Залишу собі для особистого використання.
Г)Віддам на благодійність,або на лікування хворої дитини.
Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково
опинилося у неї
Учень: Незаконне привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї,
чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, карається штрафом від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох
років, або арештом на строк до шести місяців.
Бібліотекар: Ситуація 2.
Якщо ви стали свідком булінгу?
А)Покличу на допомогу дорослих людей.
Б)Мені байдуже.. навіть не зверну уваги.
В)Зніму все на камеру телефона.
Г)Заступлюся за того кого ображають, навіть якщо постраждаю сам.
Бібліотекар : Що таке Булінг ?
Учень: Булінг (від анг. bully – хуліган, задирака, грубіян, «to bully» — задиратися, знущатися) –
тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної поведінки з метою заподіяти шкоду,
викликати страх, тривогу або ж створити негативне середовище для людини.
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Бібліотекар: Які є форми булінгу?
Учень:• фізичний — нанесення ударів, штовхання, пошкодження або крадіжка власності;
• словесний — обзивання, глузування;
• соціальний — виключення із групи (ізоляція);
• електронний (кібербулінг) — булінг із використанням технічних та електронних засобів (комп’ютер,
мобільний телефон, електронна пошта і сайти соціальних мереж).
Бібліотекар: Якщо ви стали свідком булінгу або кібербулінгу необхідно:
• виступити проти кривдника, дати зрозуміти, що він неправий;
• підтримати того, кого ображають;
• повідомити дорослим про факт такої поведінки.
Жертви булінгу переживають важкі емоції — почуття приниження та сором, страх, розпач і злість.
Допомогти жертві булінгу інколи досить просто. Перше, що ти можеш зробити, — не підтримувати тих,
хто знущається. Твоє ставлення до них має бути таким, щоб ініціатори булінгу відчули, що ти не
погоджуєшся з тим, що відбувається. Якщо бачиш, що з когось насміхаються, допоможи йому вийти з
цієї ситуації, покажи свою підтримку, скажи, що він чи вона не заслуговує на таке ставлення. Люди, яких
ображають, часто почуваються самотніми — допоможи їм відчути, що вони не одні.
До кого можна звернутися, якщо ви стали свідком або жертвою булінгу:
Учень:
— батьки;
— старший брат або сестра;
— друг (друзі) старші за віком;
— директор навчального закладу в якому навчаєшся;
— поліція;
— психолог;
— «гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей 0 800 500 225
Бібліотекар:Що зробите коли станете свідком жорстокого поводження з тваринами?
А)Пройду повз.
Б)Звернуся у відповідні служби.
В)Спробую завадити цьому.
2.Якщо ти став свідком ДТП з неповнолітнім за кермом?
А)Викличу поліцію і при необхідності викличу швидку допомогу.
Б)Пройду повз.
В)Буду знімати на камеру телефона.
3.Що будете робити якщо в нелюдному місці знепритомніє незнайома вам людина?
А)Викличу швидку .
Б)Надам першу медичну допомогу.
В)Буду кликати допомогу зі сторони.
Г)Злякаюсь і втечу.
4.Якщо ви стали свідком підпалу сухої трави у полі?Ваші дії?
А)Викличу поліцію та пожежників.
Б)Довожу до відома підпалювача що такі дії є порушенням закону.
В)Пройду повз.Мені байдуже.
Після кожного запитання потрібно обговорити кожен пункт відповідей окремо і визначити, як
можуть розвиватися події згідно з вибраним варіантом відповіді.

Правовий колаж «Знай права виконуй обов’язки».
Києво-Святошинська районна ЦБС, міська бібліотека-філія для дорослих
м. Боярка
Мета: Розповісти учням про їхні права й свободи, та ознайомитись з основними положеннями
Конвенції про права дитини, поглибити знання про права та обов’язки дітей, формувати правову
культуру, виховувати в учнів поважне ставлення до власної особистості та інших.
Обладнання: викладка літератури «Права, обов’язки, відповідальність»; відеоперегляд «Що ми
знаємо про права людини?»
Бібліотекар: Кожна людина живе в тій чи іншій державі, має зв’язки з суспільством, в якому
вона перебуває. Кожна країна визначає характер взаємозв'язків суспільства та особи, держави і
громадянина. Держава як офіційний представник суспільства юридично закріплює, насамперед в
Конституції, права та обов'язки людини і громадянина. Світовий і національний досвіт дав можливість
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встановити ряд основоположних принципів у сфері прав людини і громадянина, які і стали закріплені в
Конституції України.
Учениця: Відомий поет України В. Симоненко, який прожив життя-спалах (28 років) написав про
неповторність кожного, кому батьки подарували життя.
Учень: «Ти знаєш, що ти – людина?»
Ти знаєш, що ти – людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.
Більше тебе не буде.
Завтра на цій землі
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди –
Добрі, ласкаві і злі.
Сьогодні усе для тебе:
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба –
Гляди ж не проспи!
Бо ти на землі – людина.
І хочеш цього чи ні –
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.
Учениця: Минуло не одне тисячоліття, поки людство усвідомило неповторність кожної особистості.
Отже, людству потрібно було щось прийняти, знайти такого захисника, який міг би примусити державу
поступитися своїми інтересами заради інтересів своїх громадян і постійно піклуватися про них. Місію
такого захисника взяла на себе міжнародна організація ООН.
Бібліотекар:1945 року,після закінчення Другої світової війни – найжахливішої і найжорстокішої
війни за всю історію людства – народи багатьох країн вирішили, що задля збереження миру їм слід
об’єднатися. Навіщо? Для того, щоб будь-які конфлікти та суперечки між країнами в подальшому
вирішувались не воєнним шляхом, а мирним, за столом переговорів. Саме з цією метою 1945 року була
створена Організація Об’єднаних Націй (ООН). Засновниками ООН була 51 держава світу, в тому числі
і Україна, кількість яких з роками зросла до 193.
10 грудня 1948 року держави, що увійшли до ООН, підписали Загальну декларацію прав людини –
документ, у якому вони пообіцяли одна одній і своїм народам забезпечити громадянські права й
свободи, рівність усіх перед законом, особисту недоторканість, свободу совісті, можливість
дотримуватись своєї релігії й багато іншого.
Учень: Загальна декларація прав людини – важливий і корисний документ. Але в ньому говориться
про людей загалом – і жодного слова про дітей. Але ж діти потребують особливої уваги й захисту з боку
держави. Саме тому 20 листопада 1989 року ООН прийняла окремий документ під назвою «Конвенція
про права дитини», в якій держави беруть зобов’язання дотримуватись прав кожної дитини. І наша
держава також підписалися під цим документом, а значить – пообіцяла світові піклуватися про своїх
маленьких громадян.
Учениця: Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті. В них ви знайдете 40 прав, які має
дитина. В Конвенції про права дитини зазначається, що дитиною є кожна людська істота віком до 18
років. Всі права можуть бути класифіковані за певними принципами.
Бібліотекар: Давайте пригадаємо, деякі з основних прав дітей про які йдеться в Конвенції, а саме
на що кожен із вас має незаперечне право:
- Усі діти мають право вільно висловлювати свої погляди.
- Усі діти мають право на відпочинок та дозвілля.
- Усі діти мають право на повноцінне харчування.
- Усі діти рівні у правах, ніхто не повинен їх ущемляти.
- Жодна дитина не повинна примусово залучатися до праці.
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Особлива турбота про дітей-інвалідів.
Усі діти мають право на вільне спілкування.
Усі діти мають право на отримання інформації.
Усі діти мають право на отримання освіти.
Жодна дитина не повинна бути об’єктом сексуальних домагань.
Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни.
Особлива турбота про дітей-біженців.
Усі діти мають право на свободу совісті, думки та релігії.
Усі діти мають право на медичну допомогу.
Кожна дитина має право на любов та спілкування.
Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена.
Особлива турбота про дітей-сиріт.
Особлива турбота про дітей, які перебувають у конфлікті із законом.

Учень: Крім «Конвенції про права дитини», існують інші міжнародні документи, які захищають права
людини, а саме:
1) Міжнародний Пакт про економічні, соціальні, культурні права. Прийнятий 16 грудня 1966 р. Україна
ратифікувала 19 жовтня 1973 р.
2) Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права. Прийнятий 16 грудня 1966 р. Україна
ратифікувала 25 жовтня 1991 р.
3) Загальна декларація прав людини. Ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.
Учениця: З віком у кожної людини з’являються обов’язки та відповідальність. А яке відношення до прав
мають обов’язки? Якщо говорити мовою символів, то людина – це птах з двома крилами. Одне крило –
це наші права, друге – обов’язки. І для того, щоб здійснювати повноцінний політ у соціумі, обидва крила
повинні бути розвинені рівномірно...
Обов'язок - громадянська необхідність відповідати за свої дії, вчинки. Видатний німецький мислитель Г.
Гегель відокремив чотири різновиди обов'язків:
- Обов'язок перед самим собою;
- Перед сім'єю;
- Перед державою;
- Перед іншими людьми.
Учень: Основними обов’язками є :
- Систематично та глибоко оволодівати знаннями та навиками (учитися).
- Дотримуватися вимог законодавства України (не порушувати закону).
- Дотримуватися моральних та етичних норм (слухатися старших, чемно себе поводити, допомагати
слабшим тощо).
- Виконувати вимоги статуту школи.
- Берегти природу, пам’ятки історії та культури.
- Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному висловлювати свої думки. Не нав'язувати своїх
поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні.
- Цінувати і дбати про своє здоров'я.
- Поважати співрозмовників. Коректно і тактовно висловлювати свої думки.
- З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас.
- Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю. Виконувати всі види обслуговуючої праці.
- Не ображати і не принижувати оточуючих.
Учениця: Запам’ятайте: права надаються, а обов’язки виконуються. Вони завжди поруч. Недарма кажуть,
що обов’язки та права усьому голова.
Бібліотекар: Від народження ви маєте певні права, які гарантовані і захищаються державою. Їх
ви повинні знати й реалізовувати щодня. Але пам’ятайте: ваші права не повинні порушувати права
інших. З часом у вас збільшиться обов'язків і відповідальності. Існують закони, які визначають ваші
обов'язки. Ви мусите їх знати. Незнання закону не звільняє вас від відповідальності за ваші вчинки, дії
або бездіяльність. Пам’ятайте! Саме ви відповідаєте за своє здоров'я. Від вашого ставлення до здоров'я
залежите не тільки ви самі. Ваша позиція впливає на ваших друзів, знайомих, батьків, на ваших
майбутніх дітей.
Сьогодні ми говорили про права дитини, які записані в міжнародних документах.
Найважливішим завданням у вихованні сучасної молоді є формування майбутньої нації. Цього
досягти неможливо без глибокого знання і розуміння права, свідомого виконання його вимог.
Сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч посіє у вас ще одну зернинку знань, адже
найголовніше – усвідомлення необхідності знати якомога більше про права людини.
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Правова година «Закон і ми» Києво-Святошинська районна ЦБС
Міська бібліотека-філія для дітей
м. Боярка
Мета: Сформувати уявлення про права й обов’язки громадянина України, вдосконалювати знання учнів
про закони України, показати їх цінність та необхідність дотримування, вчити поважати право
особистості, виховувати громадські почуття та повагу до законів України.
Обладнання: Інформаційно-тематична полиця «Я маю право».
Ведучий 1: Усі люди зв’язані з певним соціальним середовищем, в якому вони народжуються і
формуються. Поза соціальним середовищем, поза суспільством людина немислима. Як кожний
ставиться до середовища – питання важливе і для суспільства, і окремої особи.
Соціальне середовище постає перед людиною в конкретній історичній формі - як усталений
спосіб життя, як створені суспільством соціальні, матеріальні й духовні цінності, як спосіб та умови їх
виробництва, розподілу і споживання.
Ведучий 2: Соціальне середовище – це уклад життя людей, включає їхню працю, суспільнополітичну діяльність, побут, рівень добробуту, дозвілля, духовну атмосферу суспільства, систему
пануючих ідеалів, законів, звичаїв, традицій. Воно становить не просто соціальний фон, на якому діє
людина, а всю систему життєдіяльності суспільства, що активно включає особу в соціальні зв’язки. Тому
людина на може виявляти свого ставлення до способу життя, до соціального середовища, І свою
поведінку вона підтримує, зміцнює, або ж, навпаки, послаблює.
Ведучий 1: Для свого успішного функціонування те чи інше суспільство потребує підтримки
кожним усталеного способу життя, його законів, ідеалів, звичаїв, традицій соціальних інститутів, форм
праці, виробництві розподілу. Під впливом соціальних потреб ще на світанку історії, в первісному
суспільстві, склалися прості норми людської поведінки, які зобов’язували всіх членів общини поважати
і практично підтримувати усталені громадські порядки.
Ведучий 2: В інтересах збереження існуючої системи суспільних відносин держава створює
право – систему законів, виконання яких зберігає і зміцнює соціальне середовище, спосіб життя.
Додержання законів забезпечується примусовою силою держави – армією, судом, органами
громадського порядку. Але суспільство потребує ще й моральної підтримки цих законів – їх морального
виправдання, добровільного додержання. Неповага до них розцінюється і як порушення норм моралі.
Бібліотекар: Із правовими питаннями ми зустрічаємося часто. Помилковою є думка, ніби сфера
застосування права обмежується покаранням осіб, які вчинили різні правопорушення. Багато хто
дивується дізнавшись, що наші повсякденні вчинки часто мають правову оцінку.
Право і закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватись своїми
правами і добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати
закони. Звичайно у вашому віці неможливо знати всі закони. Але основне, що стосується вас – ви
повинні знати.
Давайте перевіримо ваші знання щодо основних питань законодавства.
1. На яких принципах у нашому суспільстві ґрунтується право?
(На принципах моралі)
2. Яку відповідальність за свої аморальні вчинки несе людина віком до 14 років?
(Вона несе відповідальність перед школою, товаришами, сім’єю. При неодноразових порушеннях
можлива відповідальність перед комісією у справах неповнолітніх)
3. Яку юридичну відповідальність несе людина в 14 років?
(У 14 років настає кримінальна відповідальність за вчинення ряду злочинів: вбивство, заподіяння
тілесних ушкоджень, зґвалтування, пограбування, розбій, крадіжка, злісне і особливо злісне хуліганство,
розкрадання вогнепальної зброї, боєприпасів, наркотичних речовин)
4. Яка відповідальність настає в 16 років?
(Кримінальна відповідальність за всі види злочинів)
5. Яка відповідальність настає з 18 років?
(18 років – це повне цивільне повноліття, коли настає відповідальність за всіма законами)
6. Які ви знаєте органи правопорядку?
(Суд, арбітраж, органи внутрішніх справ)
7. Що таке хуліганство?
(Це умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають неповагу до суспільства)
8. Як крається законом хуліганство?
(Позбавленням волі на строк до 1 року, або виправними роботами на той же строк, або грошовим
штрафом, а злісне хуліганство – позбавленням волі на строк від 1 до 5 років)
9. У якому законодавчому документі нашої держави закріплено право на освіту?
(У Конституції України)
10. А в яких документах викладені обов’язки учнів?
((У «Законі про освіту», Статуті школи, Правилах учнів)
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11. Чи може учень працювати у вільний від навчання час (на канікулах)? З якого віку? Що для
цього потрібно? Чи знаєте ви куди потрібно звертатись?
(Так, може. З 14 років. Для цього потрібні заява від батьків, дозвіл школи. Звертатись можна у
соціальний відділ для молоді або в інспекцію у справах неповнолітніх)
12. Що таке власність неповнолітніх?
(Деякі особисті речі – одяг, книги та інше)
13. У яких випадках підліток може розпоряджатися цінним власним майном, наприклад
будинком, дачею, автомобілем?
(У випадку спадку, дарування власності у підлітка може бути таке майно. Підліток , як і повнолітній,
може володіти, користуватися, розпоряджатися цим майном)
14. Які ви знаєте основні обов’язки батьків і дітей?
(Обов’язок батьків – виховання дітей, піклуватися про їхній фізичний і моральний розвиток, підготовку
їх до праці. Батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей, а в разі потреби – повнолітніх
непрацездатних дітей. Обов’язок дітей – піклуватися про батьків. У разі якщо батьки непрацездатні й
потребують допомоги, повнолітні працездатні діти їх утримують)
15. Де, коли, у яких випадках кожній людині в житті можуть стати у нагоді юридичні знання?
(Коли людина сама порушила закон або коли допущено порушення закону щодо неї)
16. Порівняйте дві галузі знань: медицину і правознавство. Скажіть, що спільне ви бачите між
ними?
(В обох галузях лікують людей: медицина лікує тіло, а правознавство – розум, вчинки людей)
Ведучий 1: Сьогодні кожний із вас перевірив свої знання з правознавства про права, свободи
та обов»язки людини і громадянина. І ваше завдання не лише знати й уміло використовувати свої права,
але й виконувати всі свої обов»язки, не тільки засвоювати правові знання, а й постійно їх реалізовувати
згідно з Конституцією та Законами України. Завжди майте активну громадську позицію щодо
неправомірної поведінки, яка завдає збитків державі, зазіхає на територіальну цілісність і незалежність
України, поважайте Закони своєї держави.
Ведучий 2: Кожен з вас є громадянином України, частиною великого народу, великої родини.
Україна чекає на вас – молодих, енергійних, розумних, які знають свої права і обов»язки, а головне
патріотично налаштованих, які серцем і душею вболівають за свою країну.
Бібліотекар: Не за горами час, коли ви закінчите школу і вступите у самостійне життя. Від вас
вимагається успішно займатися дорученою справою, бути відповідальними, виконувати громадські
обов»язки – хорошого працівника, захисника Вітчизни, патріота, борця з недоліками і зловживаннями в
суспільстві, господаря багатств країни, сім»янина. Державі будуть потрібні важливі ваші думки,
пропозиції щодо проектів законодавчих актів, які виносяться на широке обговорення. При цьому корисно
поповнювати свої правові знання. Особливо важливим є зміцнення готовності боротися зі злом,
непримиренність до того, що заважає нам жити. Усе це потрібно громадянинові України.
Дякуємо за увагу.

Анкетування «Визначення рівня чіткого розуміння поняття права та його
соціальної значущості». Києво-Святошинська районна ЦБС, КиєвоСвятошинська центральна районна бібліотека для дорослих
Підготувала Г.В.Маринич
Анкета
1.Що ви вкладаєте у поняття «право»?
o Право
–
це
перелік
свобод,
які
держава
дає
своїм
громадянам___________________________________________
o Право – це сукупність загальнобов»язкових формально визначених правил
поведінки____________________________
o Право і закон виражає волю держави______________________
o Право, як один із видів соціальних норм, що має таку ж силу, як мораль чи
релігія____________________________________
o Інші варіанти__________________________________________
2.Оцініть свій рівень правової культури.
o Не
досконало
знаю
закони,
однак
намагаюся
їх
не
порушувати____________________________________________
o Законів не знаю, але ніколи не порушую ніяких моральних чи етичних правил
поведінки_______________________________
o Закони знаю, ніколи не порушую правових норм____________
o Закони знаю, але інколи можу їх порушувати, якщо впевнений, що це не стане
відомо___________________________________
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3.У яких правових знаннях ви відчуваєте найбільшу потребу?
o Адміністративного та кримінального права_________________
o Не відчуваю потреби у правових знаннях___________________
4.Що для вас є основним джерелом правової інформації?
o Засоби масової інформації_______________________________
o Спілкування з родичами, друзями, знайомими_______________
o Спеціальні друковані витдання____________________________
Правове виховання молоді необхідно здійснювати тільки у комплексі з іншими заходами,
спрямованими на подолання правового нігілізму.

Правова гра «Мої права – моє життя». Сільська бібліотека-філія с. Юрівка.
Києво-Святошинська ЦБС.
У далекому 1950 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала усім державам святкувати 10
грудня як День прав людини, бо саме в цей день в 1948 році цією ж організацією було прийнято Загальну
декларацію прав людини. У цьому документі задекларовано наступні принципи: рівність людей: усі люди
народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії
тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканість; заборона рабства и работоргівлі;
заборона катувань або жорстокого поводження; право кожного на правосуб’єктність; рівність усіх перед
законом; право на звернення до суду; заборона самовільних арештів; презумпція невинності та
заборона зворотної сили карного закону; право на свободу пересувань та вибір місця мешкання; право
на громадянство; право на шлюб; право володіти майном; право на свободу переконань; право на мирні
збори; право на участь в управлінні громадськими та державними справами; право на працю тощо.
Загальна декларація прав людини спонукала людство до розробки та укладення численних конвенцій,
декларацій та протоколів з прав людини: у 1948 г. було ухвалено Конвенцію про попередження злочину
геноциду та покарання за нього, в 1949 г. — Женевські конвенції про захист прав людини під час
збройних конфліктів, 1950 г. — Європейську Конвенцію захисту прав людини та основних свобод, 1959
– Декларацію прав дитини, в 1966 г. — пакти про права людини тощо. Також було створено різноманітні
установи та посади для більш об’єктивного дотримання державами прав людини - Комісія ООН з прав
людини та Уповноважений з прав людини.
Коли вимовляємо вираз «права людини», зазвичай йдеться про невеликий набір прав і свобод,
які найчастіше називають фундаментальними правами та свободами. Без дотримання цих прав
неможливе нормальне існування та розвиток людини в суспільстві. Часто їх також називають
конституційними правами, тобто такими, що закріплені в конституціях держав. Було б неправильним
вважати перелік фундаментальних (або ж конституційних) прав і свобод є незмінним: він різниться від
конституції до конституції, від одного міжнародного документу до іншого. Але все ж таки існує чіткий
перелік основних прав людини. Його закріплено в Загальній Декларації прав людини, прийнятій ООН 10
грудня 1948 року.
4 грудня 1950 року на Пленарних засіданнях Генеральна Асамблея ООН офіційно проголосила
10 грудня Днем захисту прав людини. В цей день проводиться пленарне засідання ООН і всесвітня
організація відзначає тих, хто зробив вагомий внесок у захист людських прав і свобод, а Норвезькій
Нобелівський комітет в Осло вручає 10 грудня Нобелівську нагороду миру.
Мета: 4 грудня 1950 року на Пленарних засіданнях Генеральна Асамблея ООН офіційно проголосила
10 грудня Днем захисту прав людини. Дату вибрано не випадково, адже цього дня 1948 року була
затверджена Загальна декларація – перший світовий документ, що сформулював положення про права
людини. Усім державам і зацікавленим організаціям запропонували свято та проводити відповідні
заходи.
Положення Конституції України відповідає Європейській Конвенції, визнаючи за кожною
людиною право на вільний розвиток своєї особистості, але тільки в тому разі, якщо при цьому не
порушуються права та свободи інших людей. З 10 по 15 грудня проходить Всеукраїнський тиждень
права. Тож пропонуємо послухати уважно запитання до гри та дати правильні відповіді.
Гра визначить, як учні орієнтуються у життєвих обставинах, наскільки вони
ерудовані й кмітливі.
Як би ви були Юристом, то як кваліфікували б злочин, по який йдеться у народному прислів’ї?«Без
дозволу взяв, нікому не сказав» (Крадіжка)
Про які пом’якшуючі чи обтяжуючі обставини йдеться у народному прислів’ї?«І той крав, що крав, і той,
що варив» (Не сприяння слідству)
Як називається літературний твір про скоєний злочин і його розслідування? («Злочин і кара»)
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Який документ захищає права дитини? (Конвенція про права дитини)
Вік з якого можливе притягання до суду? (14 років)
Яка різниця між кілером і дилером? (Кілер – професійний вбивця. Дилер – посередник)
Мафію якої країни вважають безсмертною? (Коза Ностра, Італія)
Вік, з якого громадянин несе адміністративну відповідальність? (18 років)
Вік, з якого громадянин несе кримінальну відповідальність? (18 років)
Мінімальний строк відпустки? (24 дні)
Граничний вік призову громадянина України на військову службу? (27 років)
Головний документ дитини до 16 років? (Свідоцтво про народження)
З якого віку настає трудова діяльність, дієздатність? (16 років)
Який обов’язок називають головним обов’язком кожного громадянина? (Захист Вітчизни)
Назвіть злочин, який називають найтяжчим перед своїм народом? (Зрада Батьківщині)
Чим захищають права і свободи кожної людини? (Конституцією)
Хто в Україні є гарантом прав і свобод людини? (Президент)

Заняття-тренінг «Назустріч виборам». Макарівська ЦБС.
Мета:
Поглибити знання про права виборців.
Переконати і закріпити думку про те, що кожен громадянин повинен знати Основні принципи
організації виборчого процесу .
Навчити аналізувати і порівнювати переваги і недоліки різних систем виборів.
Залучити у рольову гру-тренінг з метою закріплення досвіду роботи у малих групах.
Спонукати згуртовано знаходити відповіді на поставлені питання і удосконалювати логічне мислення.
Розширити світогляд, формувати загальнолюдські цінності.
Перевірити готовність застосовувати отримані знання та уміння у повсякденному житті.
Обладнання : Конституція України , картки з завданнями, схеми, годинники, брошури.
Словник (основні поняття та терміни): права людини, права громадянина, голосування, виборче
право, вибори, виборча система.
Хід заняття
I. Вступна частина. Девіз «Сьогодні – учень, завтра – виборець.»
II. Повідомлення теми та мети тренінгу
III. Розповідь про виборчу систему в Україні і виборче право.
ІV. «Мозковий штурм».
Завдання : Написати асоціації що виникають при слові «виборча дільниця»
(завдання виконується на швидкість. По рядах з першої на останню парту передається листок на
якому діти швидко вписують власні асоціації)
V. Ситуаційна гра. «Я йду на вибори»
1. Поділення аудиторії на 4 групи
2. Згуртування утворених груп на робочих місцях.
3. Розв’язок отриманих завдань. (Картки.)
4. Обговорення результатів, оцінка відповідей.
5. Визначення команди-переможця.
VІ. Тренінг – гра «Портрет ідеального виборця і депутата».
1.Поділ аудиторії на дві групи.
2.Завдання №1 :
Якими діловими і особистими якостями повинен володіти виборець?
Якими діловими і особистими якостями повинен володіти депутат?
1.Обговорення результатів.2.Завдання №2:
Скласти словник на тему: « Вибори».
Скласти словник на тему: « Передвиборна компанія».
1.Обговорення результатів.
VIІ. Заключне слово «Твої перші вибори» . Ведучий разом з учасниками тренінгу складає перелік
основних порад для тих хто збирається вперше проголосувати на виборчій дільниці.
VIІІ. Заповнення анкет.
ІХ. Підсумки заняття. Висновки.

74

Правознавчий турнір «Його величність ЗАКОН». Рокитнянська ЦБС
Мета: Популяризація правових знань, формування правової культури серед молоді.
Оформлення: Книжкова виставка «Стежками права», вислови про право,закон, правосуддя.
Умови: У грі беруть участь дві команди. В кожній по 4 чол.
Команди готують домашні завдання: придумують назву і девіз команди, складають «Декларацію
прав учня Н-ї школи », в якій повинні бути визначені права та обов’язки учнів з використанням правових
понять та елементів гумору, обсягом до 10 пунктів.
Ведуча: Добрий день, шановні друзі, гості нашого заходу. Ми раді привітати вас у цій залі. Сьогодні на
нас чекає захоплююча гра – турнір ерудитів із правознавства. У турнірі знавців права зустрінуться дві
команди. Почесною гостею на нашому конкурсі є юрист ….. Надаємо їй слово (виступ юриста).
Ведуча : Дозвольте ознайомити вас з членами журі, які будуть оцінювати сьогоднішні змагання :
Щоб розпочати конкурс, нам необхідно познайомитися з командами. То ж прошу учасників турніру
вийти, представити свою команду і зайняти свої місця за столиками (команди по черзі виходять,
представляються і займають свої місця).
Ведуча: Отже ми з усіма познайомились і настав час переходити безпосередньо до конкурсів.
І тур. Юридичний марафон.
Кожній команді я зачитаю по 20 запитань, на які ви відповідаєте без обдумувань. Кожна правильна
відповідь оцінюється в 1 бал. Отже почали. (Ведуча зачитує запитання, якщо команда не знає відповіді
або ж неправильно відповідає, ведуча дає правильну відповідь).
А зараз надаємо слово журі для підведення підсумків 1 туру.
ІІ тур. Юридична консультація.
Ведуча : Уявіть собі, що ваша мрія здійснилася і ви вже юристи. До вас звертаються громадяни, щоб
отримати правову допомогу. Вам необхідно надати юридичну консультацію з певного юридичного
факту. Консультація оцінюється за 10-ти бальною шкалою. (Ведуча по черзі зачитує командам по
одному завданню. Час на підготовку відповіді 3 хв.)
Поки команди готуються до відповіді, я запрошую взяти участь у турнірі наших уболівальників. Вірна
відповідь додасть 1 бал вашим командам. (ведуча зачитує запитання).
Дякую всім хто брав участь у грі. Три хвилини минули і настав час надати слово командам. (Команди
надають консультації).
Ведуча : прошу журі оголосити оцінки другого туру.
ІІІ тур. Юридичні задачі.
Ведуча: правова наука точна і не допускає помилок. За помилки юристів розраховуються громадяни.
В цьому турі командам потрібно буде розв’язувати по три юридичні задачі. Час для підготовки – 5
хвилин. За кожну повну і вірну відповідь команди отримають по 5 балів.(Командам дають конверти із
запитаннями).
Команди готуються до відповіді , а я знову звертаюсь до уболівальників,(зачитує запитання).
Ведуча: час вже минув. Надаємо слово командам, (команди по черзі відповідають). (Журі підводить
підсумки третього туру.)
ІУ тур. Слідство ведуть знавці.
Ведуча: Чи міг би хто з вас стати слідчим? З’ясуємо це виконуючи наступні завдання:
1.Кожна команда в конверті отримає опис злочинця. За цим описом двоє учасників команди повинні
створити фоторобот. Оцінюється це завдання за 10-ти бальною шкалою.
2. інші двоє учасників команд будуть допомагати Шерлоку Холмсу в розслідуванні злочину. Оцінюється
цей конкурс також за 10-ти бальною шкалою. (Ведуча зачитує уривок з твору Конан Дойля.
Заслуховується відповідь команди, яка перша підняла руку. Команди представляють фотороботи.
Ведуча: Просимо журі оголосити підсумки четвертого туру.
У тур. Домашні завдання.
Ведуча: Командам було запропоновано скласти «Декларацію прав учня вашої школи», в якій повинні
бути визначені права та обов’язки учнів з використанням правових понять та елементів гумору, обсягом
до 10 пунктів. (Слово надається командам). Журі підводить підсумки п’ятого туру.
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УІ тур. Юридичний аукціон.
Ведуча: На аукціоні розігрується п’ять запитань. Кожне питання має стартову і граничну оцінку.
Торг припиняється , якщо одна з команд дасть вищу, або граничну оцінку. Виграні бали додаються
команді, програні віднімаються. І так, торги почалися.
Ведуча: Це був останній наш тур. Зараз журі підрахує здобуті у чесній боротьбі бали. Ще мить – і буде
оголошено переможців. А зараз я знову звертаюсь до уболівальників, - підтримайте свою команду
вірною відповіддю , додайте їй, можливо, так необхідний для перемоги бал. (Зачитує запитання).
Журі визначає переможця шостого туру і оголошує команду, яка перемогла у турнірі).
Ведуча: Ось і підійшов до кінця наш турнір. Дякуємо всім учасникам, які прийняли участь у конкурсах і
так відважно боролися за звання «Кращого правознавця».
До нових зустрічей!
Додатки
1 тур. Юридичний марафон
(запитання 1-й команді)
Хто в Україні вершить законодавчу владу? (Верховна Рада).
Особа, яка вчинила правопорушення? (Правопорушник).
Неодноразово засуджена особа? (Рецидивіст).
Державний орган, що здійснює нагляд за виконанням законів? ( Прокуратура).
Яка галузь права регулює відносини між дітьми і батьками? ( Сімейне право).
З якого віку можна брати участь у виборах? (з 18 років).
Як називаються особи,яким виповнилося 18 років? (Повнолітні).
Основний міжнародний документ із прав дитини? (Конвенція про право дитини).
Чи можна позбавити громадянства особу, що вчинила тяжкий злочин? (Ні).
Чи настає відповідальність за правопорушення , скоєне по необережності? (Так).
Він може бути цивільним, адміністративним, кримінальним. (Кодекс).
Повне або часткове звільнення від покарання та його правових наслідків. (Амністія).
Недовіра Президенту. (Імпічмент).
Привласнення авторства на чужий твір. (Плагіат).
В перекладі з латині це слово означає «той, що сидить спереду». (Президент).
Особа, яка здійснює захист обвинуваченого. (Адвокат).
Фізичний або психологічний вплив однієї людини на іншу . (Насильство).
Який вид відповідальності настає за порушення правил для пішоходів? (Адміністративний).
У давньогрецькій міфології – богиня правосуддя. (Феміда).
Сищик – герой детективний романів Агати Крісті. (Еркюль Пуаро).
(запитання 2-й команді)
1.Хто в Україні очолює виконавчу владу? (Кабінет Міністрів).
2.Той, хто бачив злочин. (Свідок).
3.Спеціаліст з кримінального права. (Криміналіст).
4. Яка влада здійснює в державі правосуддя? (Судова).
5. До якого віку батьки повинні утримувати своїх дітей? (До 18 років).
6.Основний міжнародний документ . що захищає права людини. (Загальна декларація прав людини).
7.Який максимальний строк позбавлення волі неповнолітніх згідно з діючим законодавством України?
(10 років, в окремих випадках 15).
8.Чи можна в шлюбі мати роздільне майно? (Так).
9.Мінімальний вік вступу до шлюбу в Україні. ( 17 років).
10.Чи є протизаконним вживання підлітками алкоголю, якщо це ім. дозволяють батьки? (Так, батьки
можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності).
11. Адміністративне порушення – проступок чи злочин? (Проступок).
12. Поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу. (Наклеп).
13. Рішення суду. (Вирок).
14.Привласнення чужого майна за допомогою хитрощів, обману, махінації? ( Шахрайство).
15. В перекладі з латинської це слово означає «Піклуватися». (Прокурор).
16. Грошове стягнення за рішенням суду? (Штраф).
17. Вимагання шляхом залякування та погроз? (Шантаж).
18.Який вид відповідальності настає за втягнення в злочинну діяльність неповнолітніх? (Кримінальна).
19. Як в стародавній Греції називали людину, яка мала всю повноту влади? (Тиран).
20.Комісар – герой детективних романів Жоржа Сіменона? ( Комісар Мегре).
ІІ тур. Юридична консультація.
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Завдання для І -ї команди:
Громадянин Д. дав у борг своєму товаришу 2000 грн., які той обіцяв повернути через місяць.
Проте у визначений час не з’явився. Після нагадування про борг він повертати гроші відмовився.
Консультація для громадянина Д. Треба звернутися до суду, проте якщо не
було оформлено відповідна розписка і немає свідків угоди, повернути борг майже неможливо).
Завдання для ІІ -ї команди:
17-літній юнак влаштувався на роботу. Ніяких пільг на роботі не отримав. Вирішив звернутися до
юриста.
Консультація юнакові: Адміністрація неправа: робочий тиждень – 36 годин, відпустка – календарний
місяць, заборона нічний змін, позаурочної роботи, шкідливого виробництва.
ІІІ тур. Юридичні задачі.
Для І - ї команди:
1.Громадянин С., 2000 року народження звинувачується в тому, що під час руху поїздів підклав на
залізничну колію різноманітні предмети. С. заявив, що не підозрював , що своїми діями створював
загрозу залізничному рухові і що його дії є злочином. Як це вплине на вирок суду?
(Ніяк. Незнання закону не звільняє від відповідальності).
2. Замість того, щоб піти до школи, учень 7-го класу М. 2005року народження пішов на територію ферми
і пошкодив там два двигуни з метою заволодіння кольоровим металом. Хто понесе відповідальність
за правопорушення?
а) педагогічний колектив
б) директор школи і класний керівник
в)батьки учня
г)сам учень
д)батьківський комітет
е) завідуючий фермою
3. П. в день свого чотирнадцятиріччя з друзями проник до квартири сусідки, звідки зникли речі на 350
грн. Під час їх збуту наступного дня П. було затримано працівниками поліції. Визначте, чи підлягає П.
кримінальній відповідальності?
(П. не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з
недосягненням віку кримінальної
відповідальності. Особа, вважається такою , що досягла певного віку з нуля годин наступної за днем
народження доби.
ІІІ тур. Юридичні задачі.
Для ІІ - ї команди:
В суді громадянин З. звинувачується у скоєнні хуліганських дій по відношенню до потерпілого С.
підсудному загрожує від 3 до 8 троків ув’язнення в колонії посиленого режиму. З. просить пом’якшити
вирок суду, мотивуючи тим, що під час скоєння злочину він був у стані алкогольного сп’яніння і не
пам’ятав, що коїть. Чи вплине цей аргумент на користь підсудного?
(Ні. Злочин карається ще суворіше).
К. викрав з автопарку чотири нових автомобільних колеса і заховав їх. Через деякий час він
запропонував А. допомогти їх продати. Той погодився. Одержаний прибуток вони розділили . Чи
являється А. співучасником крадіжки? Чи понесе він відповідальність?
(Співучасником крадіжки А. не являється, так як не обіцяв К. сприяти в продажі викрадених коліс. Але
А. буде нести кримінальну відповідальність за продаж майна, завідомо добутого злочинним шляхом)
Ю. позичив у Е. 2000 грн. і дав йому розписку. Термін повернення боргу в розписці не вказано. Коли Ю.
зобов’язаний повернути гроші?
( Коли термін виконання зобов’язання ( в даному випадку повернення боргу ) не вказаний, то кредитор
в праві вимагати цього в будь – який час, а боржник зобов’язаний повернути гроші в семиденний термін
з дня вимоги.
ІУ тур. Слідство ведуть знавці.
Опис злочинця:
«Чоловік високого зросту, сутулий, без головного убору, волосся світле, пряме, лоб високий,обличчя
продовгувате, з виступаючою вперед щелепою, довгий з горбинкою ніс. Великі сірі очі, широкий рот з
тонкими губами, над якими виступають маленькі вусики. Верхня губа розсічена, тонкий шрам, тягнеться
від лівого кутка носа до вуха».
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«Це пограбування було проведено чисто, красиво і професійно. Журналісти назвали його «злочином
століття», і дійсно – спустошити Національний банк ще нікому не вдавалося. Але ні свідків, ні доказів
на місці злочину не було. Правда , один з робітників, який ремонтував каналізацію біля входу в банк,
бачив зелений «Порш», що віддалявся на великій швидкості. Але затримана в аеропорту машина була
червона, її власник запевняв, що знайдені у багажнику золото та діаманти він цілком законно успадкував
від померлої бабусі і навіть пред’явив дозвіл на їх вивіз.
Як завжди у складних випадках, поліція звернулася до Шерлока Холмса. Найперше, що він зробив –
звернувся до єдиного свідка.
Скажіть, хто ви за спеціальністю?
Зварювач, сер. я якраз зварював дві труби і коли випадково підняв голову, то побачив зелене авто, яке
від’їжджало від воріт банку.
Ви впевнені, що зелене?
Абсолютно. Зелене як трава на газоні, як ось ця липа…»
Достатньо, вдячний вам, ви дуже допомогли слідству.
Інспекторе, ми маємо право арештувати власника червоного « Порше» - у нас є вагомі підстави.
Запитання: чому Шерлок Холмс зробив такі висновки?
Відповідь: зварювачі працюють у темних окулярах, крізь які не видно різниці у кольорах.
УІ тур. Юридичний аукціон .
Стартова – 2, остаточна – 7.
Чи порушив Буратіно закон нашої держави своїм небажанням учитися?
(Так, повна середня освіта є обов’язковою).
Стартова – 3, остаточна -5.
У якому році Генеральна Асамблея ООН прийняла загальну Декларацію прав людини?
(10 грудня 1948р.)
Стартова – 5, остаточна – 10.
Апатрид – особа без громадянства чи з подвійним громадянством?
( Без громадянства )
Стартова – 5, остаточна – 12.
Хто має право бути Президентом України?
а) громадянин України;
б) вік 35 років;
в) останні 10 років перед виборами проживає в Україні;
г) обов’язково володіє українською мовою;
д) дієздатний.
5. Стартова – 5, остаточна – 10.
Хто має більше прав у шлюбі : чоловік чи жінка?
( Мають рівні права).
Питання для вболівальників
Ціцерон говорив: «Щоб стати абсолютно вільними ми повинні стати рабами».
Запитання : Рабами кого або чого ми повинні стати?
(Законів).
В 1888 році на стелі одного із залів цивільної колегії касаційного суду в палаці правосуддя (в м. Париж)
була встановлена картина , виконана Паулем Баудрі.
Велична постать на троні втілює в собі Закон. Дві алегоричні постаті підтримують атрибути правосуддя:
терези і меч. Праворуч суддя касаційного суду , виявляючи свою повагу до Закону, знімає перед ним
головний убір. У ніг цього судді панують Мир і злагода. Ліворуч влада спирається на древко прапора , в
той час як Юриспруденція споглядає на закон, що приписує їй директиву.
Запитання: Як назвали цю картину?
( «Похвала Закону»).
У 1474 році в швейцарському місті Базелі відбулася незвичайна подія: півень зніс яйце.
Запитання: Як учинили судді з домашнім птахом?
(Півня звинуватили у чаклунстві й разом з яйцем спалили на вогнищі).
У 1540 році в Іспанському місті Гімаран пройшов судовий процес. Підсудну визнали винною у псуванні
дуже цінного гобелена. Злочинцю засудили до смертної кари шляхом відрубування голови. Також
оголосили , що її родичі й одноплемінники назавжди виганяються з королівства.
Запитання: Хто ця злочинниця?
(Міль. Це вона зжерла гобелен).
Запитання: Хто за Конституцією України має право на відпочинок?
(Кожен, хто працює).
Запитання: Кому з відомих українських поетес належать ці слова : «Права без обов’язків – це свавілля»?
(Леся Українка).
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Фастівська ЦБС. Бібліотека-філія №11, с Дмитрівка.
Сценарій правового калейдоскопа «Україна – правова держава»
Упорядковано: зав. філією №11 Турець А. Ф.
Мета: розповісти присутнім про історію створення Конституції України, основні її засади; виховувати
почуття патріотизму до своєї держави.
Обладнання: портрети Ярослава Мудрого, Пилипа Орлика та Михайла Грушевського, державна
символіка, «Конституція України», книжкова виставка «України – правова держава».
Бібліотекар: Добрий день, друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про Конституцію. Відомо, що кожна
держава, окрім своїх символів (гімну, прапора та герба), мас ще й Конституцію. Цей документ є
першорядним і найважливішим.
Слово «конституція» в перекладі з латинської мови означає «устрій», «установлення». Згодом цим
словом став називатися звід основних законів держав.
Наш світ підкоряється певним законам: с закони природи, які упорядковують життя на Землі, є
закони Божі — закони найвищої моралі, що допомагають нам відокремлювати добро від зла. А є
державні закони — правила існування в суспільстві, яких мають обов’язково дотримуватися всі
громадяни тієї чи іншої країни.
Важко жити, працювати, творити в хаосі, безладді, керуючись лише одни.м правилом: що хочу — те
й роблю. І тому ще з давніх часів люди почали упорядковувати своє життя.
Спочатку, мабуть, це були просто загальні домовленості, але згодом вони стали непорушними
правилами. А найважливіші з правил стали законами й увійшли до окремого зводу, що потім отримав
назву конституція.
Кожна держава має свою конституцію і вважає її найціннішим документом. У цьому документі
закладено основу держави – її суспільні й національні цінності, життєво важливі права та свободи
громадян. Конституція – це гордість країни, день її прийняття вважається великим святом.
Скажить, що вам відомо про Конституцію України, коли вона була прийнята?
Присутні відповідають: «Конституція України – звід найголовніших законів нашої держави. Її було
прийнято 28 червня 1996 року».
Путь становлення Української державності довгий і тернистий. Отже, й історія нашої Конституції
також тривала.
А бере вона початок ще з часів Київської Русі. ХІ століття. Київська Русь. Часи князювання великого,
могутнього Ярослава Мудрого. Ним було складено «Руську правду» – перший державний документ,
який визначав права всіх верств суспільства у князівстві. Нині відомо близько 106 списків цього
документа, зроблених протягом ХІІІ-ХVІІ століть.
Протягом XI11—XVII століть у містах України, Білорусі запроваджується Маґдсбурське право. На
його основі в містах почали створюватися органи місцевого врядування — магістрат. Громадяни
звільнювалися від феодальних повинностей, і суспільне життя міста відтепер визначала громада.
Застосування Маґдебурського права в Україні було припинено Катериною II в 1786 році. Але в Києві
воно діяло аж до 1835 року.
У 1710 році відомий український гетьман Пилип Орлик склав першу демократичну Конституцію,
повна назва якої була такою: «Пакти і конституції законів і вольностей Війська запорозького». Цей
документ уперше встановлював державний суверенітет України й визначав її кордони.
29 січня 1918 року в IV універсалі Української Центральної Ради було проголошено створення
Української Народної Республіки.
29 квітня того ж року на сесії Центральної Ради було затверджено Конституцію Української Народної
Республіки. Автором її став Михайло Грушевський.
За часів існування Радянського Союзу було прийнято чотири конституції, що поширювалися і на
Українську Радянську Соціалістичну Республіку (УРСР).
А 24 серпня 1991 року Україна заявила світовій спільноті про себе як про незалежну й вільну
державу. З того дня наша країна почала свою розбудову.
З 20 вересня 1994 року Верховною Радою України було створено Конституційну комісію, яка
розробляла нову Конституцію нашої молодої держави. І 28 червня 1996 року Верховна Рада прийняла
Конституцію України.
Ось таким довгим, складним і зернистим був шлях створення Конституції України. Які ж державні й
особистіснІ цінності вона проголошує?
У Конституції нашої держави записано (читає витяги с татей Конституції України):

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Державними символами України є Державший Прапор України, Державний Герб України і
Державний Гімн України.

Державною мовою в Україні є українська мова.
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В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю.
Конституція України проголошує такі права громадян (читає витяги статей Конституції України):

Кожна людина має невід’ємне право на життія.

Кожен має право на повагу до його гідності.

Кожна людина має право па свободу та особисту недоторканність.

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і
переконань.

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Громадяпи мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та
місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.

Кожен має право на освіту.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного
обслуговування.
Згідно з Конституцією України кожен громадянин нашої держави має такі обов’язки:

Захист Вітчизни, незалежності
та територіальної цілісності України, шанування її
державних символів.

Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати
завдані ним збитки.

Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України не
посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
«Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли
ми самі нацією не схочемо бути». Ці слова належать видатному українському мислителю 20 ст.
В’ячеславу Липинському, людині, яка присвятила своє життя розбудові української державності. І
сьогодні мені б хотилося звернутися з цими словами до вас, друзі.
Ви – громадяни України, вам належить її майбутнє. Саме вам утілювати в життя мрії і сподівання
попередніх поколінь. Можливо, хтось із вас також стане творцем Конституції України – додасть нову
важливу статтю до цього головного документа країни.

Фастівська ЦБС. Бібліотека-філія № 16, с. Мала Снітинка.
Сценарій усного журналу для юнацтва «Я маю право»
Підготувала Поліщук Р. В.
Мета: поглибити знання юнацтва про права і свободи людини та права дитини; узагальнити знання про
вітчизняні та міжнародні нормативно- правові акти щодо прав людини (Конституцію України, Декларацію
прав людини, Конвенцію про права дитини); виховувати вчитачів високу правову культуру; переконання
у необхідності дотримання законів.
Обладнання: нормативно-правові акти щодо прав людини, зала прикрашена плакатами:
«З усіх скарбів - знання — найкращий. Його не можна ні вкрасти, ні загубити, ні знищити»
(Г.С. Сковорода)
«Знання права заслуговує найвищої шани» (Ульпіан)
«Кожна родина - це частина держави» (Аристотель)
Оформлена книжкова виставка «Твої права і обов’язки»
Бібліотекар:
Указом президента України від 14.11.17 року №361 в Україні 2018 рік оголошено роком
реалізації право просвітницького проекту «Я маю право». Проектом передбачено, що у 2018-2019 роках
стратегічними напрямами роботи стануть права людей з інвалідністю, права дітей та жінок, права
громадян під час спілкування з правоохоронними органами, права малозабезпечених, права учасників
АТО, ветеранів війни.
Девіз проекту «Знаю! Дію! Захищаю!»: знаю свої права, користуюсь ними і знаю, що треба
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робити, коли мої права порушуються; захищаю себе згідно з законами; держава захищає мене і мої
права.
Головним завданням національної програми є підвищення рівня знань українців, щодо своїх
прав у різних сферах життя. І сьогодні ми пропонуємо вам усний журнал, який висвітлює ваші права і
обов’язки.
«Людина — найцінніший скарб»
Ведучий:
Людина — найцінніший скарб. Кожен із вас — неповторна особистість, людина, яка живе
сьогодні і саме такої більше на цій землі немає, не було і ніколи не буде.
Видатний поет В. Симоненко так написав про неповторність кожного:
Ти знаєш, що ти людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої—одні.
Більше тебе не буде
Завтра на цій землі.
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди
Добрі, ласкаві та злі.
Сьогодні усе для тебе:
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба —
Гляди ж не проспи!
Боти на землі — людина,
І хочеш того чи ні —
Усмішка твоя — єдина.
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.
Пройшло не одне тисячоліття, поки людство зрозуміло цю істину. Протягом багатьох віків
складалися обов'язкові правила поведінки громадян, тобто правові норми, що встановлюються й
охороняються державою. Громадянські права і свободи людини і громадянина є пріоритетним видам
прав і свобод. Ці права вважаються природними, тобто такими, що їх має або повинна мати кожна
людина, не залежно від громадянства з часу народження чи від початку життя. За попередньою
Конституцією ці права у переважній більшості називались особистими правами, до того ж, їх коло було
вужчим від кола громадянських прав.
За Конституції України, до громадянських прав і свобод належать:
- право на життя (ст..27.,);
- право на повагу гідності (ст.28.,);
- право на свободу та особисту недоторканність (ст..29.,);
- недоторканність житла (ст.З0.,);
- таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст.,31.,);
- невтручання в особисте і сімейне життя (ст.,32.,) ;
- свобода пересування, вільний вибір місця проживання для тих, хто на законних підствах перебуває на
території України, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які
встановлюються законом(ст..ЗЗ.).
Ці права надійно гарантують. Зокрема, в Конституції зазначається, що кожному гарантується
судових захист права спростувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права
вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної
шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використання та поширенням недостовірної інформації.
Оскільки на сьогодні кількість правопорушень значно зросла, то хотілося б познайомити присутніх із
видами юридичної відповідальності й умовами з якими вони настають.
Найбільше вивчено види юридичної відповідальності:
 Дисциплінарна відповідальність, настає за невиконання, порушення трудових обов’язків і трудових
правовідносин. Вона настає від моменту працевлаштування працівника.
 Адміністративна відповідальність, настає за порушення громадського порядку та вчинення
адміністративного правопорушення. Вона настає після досягнення 18 років.
 Цивільно-правова відповідальність, настає за заподіяння майнової шкоди, невиконання
чи
неналежне виконання зобов’язань, договорів, правочинІв. До 14 років за дітей відповідають батьки.
Після досягнення 14 років- самостійно, якщо є майно, заробіток тощо, якщо не має – з 18 років.
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 Кримінальна відповідальність настає за вчинення злочинів. Кримінальній відповідальності
підлягають особи, яким до вчинення злочинів виповнилось 16 років, та особи віком від 14 до 16
років, що скоїли окремі злочини.
“Декларація прав людини"
Ведучий:
Людина вважається «мірилом всіх речей», її потреби, інтереси, прагнення стають
вирішальними для визначення розвитку суспільства, для прогресу цивілізації.
У вирі життя не всі країни одночасно приходять до розуміння демократії, її принципів, головних цілей та
цінностей. Між різними класами, соціальними групами точиться запекла ідеологічна боротьба. В центрі
її постають питання: що вважати засадою рівності людей — рівноправ'я чи принцип класової
приналежності? Чи можна відстоювати гасло свободи й справедливості, якщо люди народжуються
різними як за здібностями, так і за можливостями, інтересами? Чи має людина якісь права від
народження? Чи існують загальнолюдські права, свободи, цінності?
На всі ці питання вже в середині XX століття формулюють відповіді політичні документи,
створені за участю держав-членів Організації Об'єднаних Націй.
1-й учень:
Усе проходить, а людина залишається.
Нехай цінує свій дім і ним пишається.
Зруйнувати кожен може наше буття,
А хто ж змінить на краще людське життя:
Та перш, ніж в світі щось змінити,
Подумайте, почніть із себе це робити.
Хай дітям належить країна по праву,
І будем найкращими ми на Землі.
1-й читач:
У 1948 році Генеральна Асамблея ООН проголошує «Загальну декларацію прав людини». У
ній вперше в історії людства, історії міжнародних відносин були визначені головні права й свободи
людини. Декларація проголосила, що «визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, І
рівних та невід'ємних прав їх є основою свободи, справедливості та загального миру».
До прав людини, які підлягають загальній повазі та дотриманню, входять елементарні (природні)
права особистості, громадянські, політичні та соціально - економічні права.
2-й читач:
До природних належить право кожної людини «на життя, на свободу і на особисту
недоторканність» (ст. 3). Також наголошується, що «ніхто не повинен бути у рабстві або у підневільному
стані» (ст. 4), зазнавати тортур або дії. що принижують людську гідність (безпідставного арешту,
вигнання).
До елементарних належать: право на захист, на недоторканність житла, таємницю листування,
захист честі та репутації.
Декларація визначає політичні й громадянські права та свободи людини: на свободу думки,
совісті й релігії, свободу переконань та їх виявлення, свободу зборів і асоціацій, право брати участь в
управлінні своєю державою. Саме на цих правах базується загальне й рівне виборче право при
таємному голосуванні.
Громадянські права — це і право «без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності та
релігії створювати сім’ю та одружуватись, право вільно пересуватись, володіти майном».
3-й читач:
Засадовим, стосовно всіх прав людини, названих у Декларації, є принцип рівноправ'я. Всі люди
«народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах» — наголошує 1 -а стаття Декларації. І це
не залежить від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань,
національного або соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Всі люди рівні
перед законом і мають право на захист законом.
4-й читач:
Принципи Декларації викликали різні тлумачення, думки та погляди у людській свідомості. їх
зіставляли з чинним законодавством, соціально - політичною та соціально-економічною системою
різних держав, з ідеологічними теоріями, поширеними в тій чи іншій країні світу.
Права й свободи людини в сучасному розумінні невід'ємні від її обов’язків та відповідальності
перед суспільством, державою, іншими людьми. Це фундамент не тільки демократії, але й
справедливості, рівноправ'я, гуманізму. Такого висновку дійшло людство в кінці XX століття.
2-й учень:
Люблю свої обов’язки трудні,
Себе за плечі Інших не ховаю,
Свій хліб у світі чесно заробляю
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І можу поклястись при знамені,
Що мав би за найвищу нагороду
Потрібним бути власному народу
“Конституція — Основний Закон ”
Ведучий:
Обов'язком громадянина кожної країни є визнання й дотримання Конституції як головного
Закону будь-якого суспільства.
Положення Конституції у кожній країні доповнюються та конкретизуються у різних галузях права:
державному, цивільному, трудовому, сімейному, кримінальному та Інших. Мабуть, не варто доводити,
що кожна людина зобов'язана знати й дотримуватись тих законів, іцо існують у суспільстві. Тільки таке
суспільство, де всі люди рівні перед законом, де немає вищої влади, ніж закон, можна вважати
справедливим у соціальному змісті. Окрім того, у кожної людини є головний стрижень особистості – її
совість. У той же час, кожна людина засвоює у своєму житті неписані закони моралі. Таким чином,
людські та громадські, соціальні та моральні закони стають основою загальнолюдських цінностей,
цінностей демократії в сучасному світі.
Людство крокувало до цього визнання багато століть, заплатило жорстоку ціну, але ж і навело
нескінченні приклади культурного прогресу, тобто гуманізму, втіленого в життя багатьох країн світу.
Чи можливо рівноправ'я, в суспільстві, чи рівні люди між собою за правами, і свободою,
обов'язками та відповідальністю? Які саме права та обов'язки вважати за головні? Відповіді на ці
питання хвилювали людство впродовж тисячоліть.
1-й читач:
Почнемо з того, що суспільне життя часів Давньої Греції вже мало організовану форму —
«поліс» (община — держава). Поліс усвідомлювався як об’єднана життєдіяльність людей, які мають
спільні справи, спільні (суспільні) інтереси, діють у рамках певних норм та порядку. Саме таких людей
Аристотель вважає за громадян.
2-й читач:
Різні часи — різні рішення, різне розуміння. І щодо прав і ролі людини в суспільстві, і щодо
устрою життя самого суспільства. Так, скажімо, Середньовіччя, яке для Європи тривало майже тисячу
літ, пов’язувало долю людини, суспільства, держави лише з Богом, який їх створив. Коли ж настає епоха
Відродження, а за нею — Нові часи, людство відновлює у своїй пам’яті гуманістичні цінності — права,
свободи., ідеали, мораль вільної людини. За них потрібно боротись, їх потрібно відстоювати ціною
тяжких випробувань багатьох поколінь.
Першою збіркою правових норм держави русичів - українців була «Руська правда» (термін
«правда» означає тут закон), або, як її ще називали, — «Устав Великого князя Ярослава
Володимировича в судах». Автор його — київський князь Ярослав; якого народ називав Мудрим. Князь
у Київській державі був вищою судовою інстанцією — він карав і милував, на власний розсуд, тому,
написавши у 1016 році «Правду і статут», Ярослав Мудрий тим самим визнав високе покликання Права
І Суду в суспільстві. Він заповідав своєму народові: «...по сій грамоті живіте, як написав вам, так і
держіте».
3-й читач:
3береглися до нашого часу також різноманітні за змістом та значенням пам'ятки законотворчої
діяльності державних органів влади за Литовсько - Руської доби, зокрема Литовський статут (1588 р.),
у Литовсько-Руській державі та на українських землях, що належали на той час Польщі. Джерелом
написання його слугувала і «Руська Правда».
Та все ж Литовський статут відображав інтереси панівного стану, тому актами державноконституційного характеру можна вважати лише договори доби Гетьманської держави.
4-й читач:
Показовим правовим документом є політичний меморіал Пилипа Орлика «Вивід прав України»,
написаний ним для захисту національних та державних прав України перед європейськими урядами з
метою уникнути нового кривавого Полтавського бою чи винищення українців військами Меншикова.
Гетьман Війська Запорозького у вигнанні Пилип Орлик та його однодумці написали «Пакти й
конституції законів та вольностей Війська Запорозького» і 5 квітня 1710 року уклали їх як угоду між
Гетьманом та Військом Запорозьким (власне українським народом).
Виходячи з традиції української державності, Пилип Орлик задокументував у Конституції право
України на самовизначення й незалежне державне існування».
1-й читач:
Існування України як держави не раз ставало історичним фактом, зафіксованим у писаній
формі, зокрема в 1-4 Універсалах Української Центральної Ради (1917-1918 рр.); у Конституції
Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) від 29 квітня
1918 року; у прокламаціях Української Національної Ради у Львові 1918 року; в Акті Соборності України
22 січня 1919 року; в проголошеній 15 березня 1939 року незалежності Карпатської України і навіть у
фальшивому декларуванні суверенності України Конституціями УРСР. І лише 28 червня 1996 року
Українська держава посіла «серед народів світу осібне і рівне становище».
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Точкою відліку конституційного шляху України стала Декларація про державний суверенітет
України, ухвалена Верховною Радою 16 липня 1990 року, а через рік — в червні 1991 року — схвалена
парламентом й оприлюднена Концепція нової Конституції України, на основі якої Конституційна комісія
підготувала проект Конституції.
2-й читач:
Майже десять проектів Конституції виносилися на розгляд Верховної Ради України протягом
1992-1996 рр. У міжчасся було підписано Конституційний Договір між Президентом України і Верховною
Радою. Він часто називається «Малою Конституцією», але головною його ознакою було те, що він
укладений був на один рік. Верховна Рада провела цілодобове засідання з 27 по 28 червня і прийняла
нову Конституцію України.
3-й читач:
У Конституції України є окремий розділ, присвячений правам, свободам та обов'язкам людини
і громадянина. Він є дуже важливим, ґрунтовним і містить майже третину всіх статей. Перелік прав,
передбачених Конституцією України, не є вичерпним, а це означає можливість його розширення,
зокрема через офіційне схвалення Україною міжнародних актів щодо прав і свобод людини.
Права і свободи в Конституції України поділяються на ті, які діють у сфері особистого життя та
безпеки людини, суспільно-політичного життя, у галузі економічної, соціальної та культурної діяльності.
4-й читач:
До особистих прав і свобод людини, що відповідають міжнародним документам, належать
права: на життя та його захист, повагу до її гідності, на свободу та особисту недоторканність, на
невтручання в особисте життя і таємницю листування, на недоторканність житла, на свободу думки і
слова, свободу світогляду і віросповідання, свободу пересування І проживання.
У Конституції відображено майже всі найголовніші політичні права і свободи: на участь в
управлінні державними справами, на об'єднання, на мирні збори та демонстрації, на свободу друку та
інформації, виборчі права.
До економічних прав, насамперед, належить право володіти, користуватись (розпоряджатися)
своєю власністю, право на підприємницьку діяльність. Конституція гарантує громадянам різноманітні
соціальні права; на працю, страйк, відпочинок, соціальний захист, житло, на достатній життєвий рівень,
охорону здоров’я тощо.
До культурних конституційних прав відносять право на освіту, на свободу літературної,
художньої, наукової й технічної творчості та ін.
Бібліотекар:
Конституція України не тільки проголошує права І свободи, а й гарантує забезпечення їх
державою. Держава бере на себе відповідальність забезпечувати права і свободи людини і
громадянина, сприяти їх реалізації, охороняти і захищати. Свої права і свободи громадяни можуть
захищати в суді.
“Конвенція про права дитини”
Бібліотекар:
Не тільки права дорослих потребують визначення й захисту. Складною проблемою сучасного
людства є також права дітей, оскільки, на жаль, життя, здоров’я, навчання, щастя дітей усього світу поки
що недостатньо захищені. Про це багато пишуть і говорять, дехто намагається допомагати. Але
кількість нещасних дітей не зменшується. Сьогодні майже 250 млн. дітей у світі животіють, займаючись
тяжкою працею, жебрацтвом, пограбуванням. Близько ЗО млн. дітей не мають можливості відвідувати
школу. Щороку від хвороб помирають більше 5 млн. дітей. Набули поширення торгівля дітьми,
використання дітей, від яких відмовилися батьки, для пересаджування органів.
В Україні три чверті дітей — це діти з хронічними захворюваннями. У нас з'явився новий тип
дитини — «діти вулиці». Пояснюючи своє перебування на вулиці, діти зазвичай називають сімейні
негаразди та небажання відвідувати школу. Основний загал таких дітей закінчили 3-4 класи, тобто
початкову школу. Серед них найбільший відсоток неповнолітніх злочинців, наркоманів, торгівців
наркотиками, повій.
Задумайтесь над цим... і цінуйте те ,що маєте!
Міжнародне співтовариство започаткувало спробу спільної допомоги дітям. У 1924 р. у м.
Женеві було прийнято Декларацію прав дитини. 1959 р. розроблена і втілена в життя нова Декларація
прав дитини. А 1989 році у Нью-Йорку всі прогресивні країни світу підписалися під Конвенцією прав
дитини. В 1991р. Україна приєдналася до Конвенції. В 1993 р. в м. Києві створено Всеукраїнський
комітет захисту дітей. Згідно з Конвенцією, Україна у квітні 2001 року прийняла Закон «Про охорону
дитинства».
Відповідно до статті 1 Конвенції про права дитини дитиною вважається кожна людина до
досягнення 18- річного віку. Права дитини — це певні спеціальні можливості, необхідні людині віком до
18 років для існування і досягнення зрілості. Кожна дитина; незалежно від раси, статі, мови, релігії,
національності, майнового стану, стану здоров'я, має рівні права з усіма Іншими дітьми.
Які ж спеціальні, додаткові права, що не мають дорослі люди, є в дитини?
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1-й читач:
Перелік прав, визнаних для дитини в Конвенції, охоплює права громадянські (особисті),
соціальні, культурні й політичні. Немає прав економічних, бо визнано, що дитина повинна вчитись, а не
працювати.
Головним завданням Конвенції є забезпечення дітям особливого піклування та допомоги, надання
необхідного захисту і сприяння сім’ї як основному осередку суспільства та природному середовищу для
зростання і благополуччя всіх її членів, а особливо дітей. Конвенція визнає, що дитині для повного та
гармонійного розвитку необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та
розуміння, дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві та вихована в
дусі ідеалів, проголошених у Статуті ООН, а особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності
та солідарності.
2-й читач :
Держави — учасниці Конвенції зобов'язалися забезпечити такі права дитини:

право на життя, на виживання і здоровий розвиток; на ім'я та набуття громадянства;

право знати своїх батьків і право на їх піклування; право на збереження індивідуальності;

право не розлучатись з батьками всупереч їх бажанню;

право на возз'єднання з сім’єю, що перебуває в Іншій державі;

право залишати будь-яку країну і повертатися у свою країну;

право на захист у разі незаконного переміщення та неповернення із-за кордону;

право вільно висловлювати свої погляди з усіх питань;

свободу думки, совісті, релігії;

свободу асоціацій та мирних зборів;,

право на повну Інформацію, що сприяє благополуччю дитини, право на користування послугами
системи охорони здоров’я;

право на охорону сімейного та особистого життя;

право користуватися благами соціального забезпечення;

право на освіту,

право на захист від економічної експлуатації;

право на захист від незаконного зловживання наркотичними засобами і психотропними
речовинами, від усіх форм сексуальної експлуатації і сексуальних розбещень;

право на гуманне поводження, на захист від незаконного чи свавільного позбавлення волі.
Ведучий:
Конвенцією проголошений принцип рівної відповідальності обох батьків і законних опікунів за
виховання дитини; встановлено обов'язок держави щодо піклування, заохочення та забезпечення прав
дитини. Конвенція визнає й особливі права для дітей інвалідів, а також суспільно непристосованих
дітей.
3-й читач:
Хоча ми всі ще школярі,
Та в нас закон є і права.
І ми навік запам'ятали
Із декларації слова:
Всі діти вільні і всі рівні,
І треба дружно всім нам жити.
Тож, ми із школи ще вчимося
Всіх поважати і любити.
Права дитини вивчимо сумлінно.
Це так потрібно, так важливо
Напевне знати в наші дні,
Коли із нами справедливо
Вчиняють, а коли і ні.
Тож прочитай, завчи напам’ять,
Порадь їх друзям і батькам.
Права дітей всім треба знать

Фастівська ЦБС. Методико-бібліографічний відділ. Рекомендаційний
бібліографічний список літератури «Політико-правові знання молоді»
Матеріал підготувала методист-бібліограф Анельчук Л. М.
Розбудова України як правової, демократичної держави потребує від органів влади та
громадських організацій вживання спільних заходів, спрямованих на розвиток у молодого покоління
громадської самосвідомості, підвищення правової обізнаності, впровадження у суспільну свідомість
молоді загальнолюдських моральних цінностей, формування активної громадської позиції та поваги до
Конституції та законів України.
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Сьогодні будь-яка свідома людина розуміє актуальність та значущість процесу побудови
правової держави та громадянського суспільства в Україні. Але він, насамперед, передбачає
необхідність формування нового, вищого рівня правової свідомості та правової культури. Отже,
великого значення набувають правове виховання і правова освіта, адже без глибоких знань права та
законодавства, прав, свобод та обов’язків людини і громадянина еволюційний розвиток жодного
суспільства не відбувається.
Підвищення рівня правових знань у населення України, його правової свідомості та правової
культури можливі лише за умови системного та повсякденного професійно організованого правового
виховання.
Рекомендаційний бібліографічний список літератури знайомить з літературою, яка відображає
участь молоді у політичному житті держави, висвітлює питання правового виховання.
Молодіжне законодавство україни

1. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін у додатки 1 -3 до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на
2016-2020 р. : постанова... від 5 вересня 2018 р. № 717 // Урядовий кур’єр. -2018.-26 вересня. - С. 5 - 11.
2. Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 р. та
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова... від 18 лютого 2016 р. № 148
// Урядовий кур’єр. - 2018. - 25 травня. - С. 8-16.
3. Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно- патріотичного виховання дітей
та молоді на 2017-2020 р. : розпорядження... від 18 жовтня 2017 р. № 743-р // Урядовий кур’єр. - 2018. 25 жовтня. - С. 11.
4. Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 р. :
розпорядження... від 30 листопада 2016 р. № 898-р // Урядовий кур’єр. -2016.-9 грудня. - С. 12.
5. Україна. Кабінет Міністрів
Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному
центрі: постанова... від 20 грудня 2016 р. № 1014 // Урядовий кур’єр. -2018.-3 січня. - С. 8.
6. Україна. Кабінет Міністрів
Про схвалення с гратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі
хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції / СНІДу на період до 2020 р. та затвердження плану заходів щодо її
реалізації : розпорядження... від 22 березня 2017 р. № 248-р // Урядовий кур’єр. - 2017. - 14 квітня. - С.
32.
7.
Україна. Президент [2014 - ; П. Порошенко]
Про внесення змін до Положення про стипендії Президента України для молодих майстрів
народного мистецтва : указ... від 12 січня 2016 р. № 2 // Урядовий кур’єр. - 2016. - 14 січня. - С. 10.
8.
Україна. Президент [2014 -; П. Порошенко]
Про оголошення в Україні 2018 р. роком реалізації правопросвітни- цького проекту «Я маю право» :
указ... від 14 листопада 2017 року № 361 //Урядовий кур’єр. - 2016. - 17 листопада. - С. 4.
9.
Україна. Президент [2014 -; П. Порошенко]
Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки : указ... від
13 жовтня 2015 р. № 580 // Урядовий кур’єр. - 2015. - 17 жовтня. - С. 10.
Політико-правова література

10. Башинська Л. В.
Закон як регулятор відносин у державі : [усний журнал] / Л. В. Башинська // Позакласний час. - 2012.
- № 11-12. - С. 10-11.
11.
Ви маєте право на життя // Позакласний час. - 2009. - № 21-22. - С. 67-69.
12. Всесвітня Декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей // Позакласний час. 2007. - № 1. - С. 3-4.
13. Глущенко К. В.
Твоя правова культуру / К. В. Глущенко // Позакласний час. - 2018. - №3.-С. 109-112.
14. Дитина та її права : [бесіда за круглим столом] // Позакласний час. - 2012. - № 1-2.-С. 12-14.
15.
Діти України про свої права // Позакласний час. - 2008. - № 5. - С. 3-4.
16.
Закон і право//Позакласнийчас. -2012.-№7-8.-С. 64-65.
17.
Закон один для всіх // Позакласний час. - 2004. - № 23-24. - С. 47.
18. Заняття «Світова книга прав дитини» И Позакласний час. - 2012. - № 13- 14. - С. 16-17.
19. Захищеність прав людини в правовій державі // Позакласний час. - 2008. - №9.-С. 95.
20. Зверева Р. А.
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Захистити себе від насильства / Р. А. Зверева // Позакласний час. - 2012. - № 19-20.-С. 63.
21.
Злочин можна попередити // Позакласний час. - 2008. - № 9. - С. 99.
22. Карпачова Н. I.
Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні : [перша щорічна доповідь
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини] / Н. І. Карпачова. - К. : Книжкова друкарня
Наукової книги, 2000. - 377 с.
23. Коваль І.І.
Права людини починаються з прав дитини /1.1. Коваль // Позакласний час. - 2017.-№ 7. - С. 39-40.
24. Колодій А. М.
Права, свободи та обов’язки людини та громадянина в Україні : навчальний посібник / А. М. Колодій,
А. Ю. Олійник. - К. : Правова єдність, 2008. - 350 с.
25.
Мої права - моє життя // Шкільна бібліотека. - 2009. - № 1. - С. 56.
26. Насильство в сім’ї. Як себе захистити // Позакласний час. - 2017. - № 10. - С. 28-31.
27. Нестерова О. В.
Закон на сторожі дитинства. Права дитини / О. В. Нестерова // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 5. С. 128-137.

28.

Нечитайло Т. Г.
Підлітки мають знати свої права / Т. Г. Нечитайло // Шкільна бібліотека. - 2013.-№9-10.-С. 109-112.

29. Права дітей і неповнолітніх : [бесіда] // Позакласний час. - 2012. - № 21- 22. -С. 95-103.
30. Права, свободи, обов’язки громадян України : [бесіда] // Позакласний час. - 2012. -№ 11-12. - С. 3637.
31. Правила і закони в суспільстві й твоєму житті : [бесіда] // Позакласний час. - 2012. - № 21-22. - С.
90-94.

32. Право на права //Позакласний час. - 2012.-№ 13-14. - С. 41.
33. Проблеми насильства неповнолітніх як гостре соціальне явище И Позакласний час. - 2008. - № 9. С. 12.

34. Система профілактики правопорушень // Позакласний час. - 2007. - № 11.- С. 35.
35. Становище дітей у світі та в Україні // Позакласний час. - 2012. - № 15- 16.-С. 77-81.
36. Ти людина - отже маєш право : [до Всесвітнього дня дитини] // Шкільна бібліотека. - 2017. - № 10. С. 107-109.

37. Торгівля людьми - сучасний прояв рабства : [ділова гра] // Позакласний час.-2013.-№ 15-16.-С. 32.
Правознавчий діалог «Ти і Закон». Фастівська ЦБС.
Сценарій підготувала: Горчинська Н.В. – головний методист Фастівської ЦБС
Мета: Інформувати присутніх про відповідальність за вчинення правопорушень та ознайомити їх
зі шляхами попередження вчинення протиправних дій.
Ведучий: Доброго дня! Ми раді вітати вас у цій залі. Мене звати....., мого колегу звати....(якщо ведучих
двоє). Сьогодні ми з вами проведемо правознавчий діалог тема якого «Ти і Закон» і розглянемо наступні
питання:
1. Причини скоєння правопорушень та способи запобігання їм.
2. Відповідальність неповнолітніх.
3. Основні вимоги при спілкуванні з поліцією.
4. Підбиття підсумків.
Це означає, що ми будемо говорити про основні причини скоєння правопорушень та як можна
протистояти їм, визначимо, за які вчинки настає той чи інший вид відповідальності. Перед тим, як
почати працювати, нам необхідно познайомитися один з одним, але це ми будемо робити дещо у
незвичній формі. Кожен учасник по черзі має назвати своє ім’я та описати себе трьома словами.
Наприклад: «Мене звати Катя. Я весела, креативна та життєрадісна». (Відбувається знайомство.
Якщо учасникам складно почати знайомство, то ведучий першим презентує себе, а далі всі учасники
по черзі. Другий ведучий (якщо такий є) завершує знайомство)).
Ведучий: Для того, щоб нам було легко та комфортно проводити час разом, ми повинні
дотримуватися певних правил роботи. Правила – це система норм поведінки, яка допомагає всім
успішно взаємодіяти, ефективно та максимально швидко досягти поставлених цілей. Тому ми маємо
сформувати та прийняти певні правила, за якими будемо працювати.
(Ведучий розгортає плакат, на якому написані правила і пояснює кожен пункт).
1.
Дотримуватися регламенту – це означає, що на обговорення деяких питань та виконання
певних завдань ми матимемо певний час, якого необхідно дотримуватися.

87

Правило піднятої руки – коли ми хочемо висловитися, то підіймаємо руку.
Бути активним - це означає, що всім учасникам необхідно брати участь у обговореннях
та виконувати запропоновані завдання.
4.
Поважати інших – звертатися один до одного на ім’я, уважно слухати, коли говорить
інший учасник / учасниця.
5.
Спілкування без критики – слід утримуватися від зауважень та вказівок. Якщо ви маєте
іншу думку, то просто підніміть руку та озвучте її. Кожен має право висловитися. При цьому
думки можуть мати розбіжності, але це не означає, що хтось правий, а хтось ні. Це означає
лише, що скільки людей – стільки думок.
6.
Відключений телефон – усі ми маємо телефони та інші гаджети, але під час нашої
зустрічі небхідно їх вимкнути, або перевести у беззвучний режим, щоб дзвінки не
відволікали вас та інших.
7.
Використовувати «Я – висловлювання» - говорити від свого імені. Утримуватися від
узагальнення. Наприклад: «Я вважаю, що це має бути так...», замість «Усі так думають...».
Ось такі правила ми вам пропонуємо. Якщо вони для вас зрозумілі, то пропоную затвердити їх
підписами. (Кожен учасник підходить і ставить свій підпис унизу списку. Ведучі також ставлять свої
підписи).
Ведучий: (продовжує) Відносини в житті людини регулюються правилами, більшість яких
прописані в законах. Вони мають на меті захищати людей, їхні права, підтримувати порядок у державі
загалом.
Закони покликані робити життя громадян безпечним. Тому, якщо ми хочемо жити в безпеці та
справедливості, то повинні дотримуватися певних правил та законів.
Отже, питання 1. Причини скоєння правопорушень. Розглядаючи це питання, ми визначимо
причини скоєння підлітками правопорушень та способи запобігання протиправній поведінці. Чому
молоді люди скоюють правопорушення? Причин може бути багато, але умовно їх можна об’єднати у
дві групи:
а). Незнання інформації.
б). Невміння керувати своїми емоціями.
(Ведучий пропонує присутнім визначити можливі причини скоєння правопорушень і записати їх на
аркуші паперу у дві колонки «Незнання інформації» та «Невміння керувати своїми емоціями» -( 5-6
хвилин). Зібравши аркуші, ведучий зачитує записані приклади. Якщо учасникам складно назвати
причини, то ведучий називає свої варіанти).
Незнання інформації: - я не знав(ла), що ця дія є протизаконною;
- я побачив(ла) телефон на зупинці, не знав(ла), хто
власник і взяв(ла) його собі, тому він мій;
- мене попросили передати сумку, і я навіть не
знав(ла), що там...
Невміння керувати своїми емоціями: -нам було весело і ми вирішили
пожартувати, тому подзвонили за номером 102 і
сказали про вибухівку у школі;
- я був(ла) дуже злий(ла) і вдарив(ла) його (її);
- я був напідпитку і не зрозумів, як це відбулося;
- мені дуже хотілося цього ноутбука і я взяв(ла)
покористуватися ним...
Ведучий: (продовжує) Наразі давайте визначимо варіанти усунення причин скоєння правопорушень
згідно вище зазначених груп.
Незнання інформації:
- у разі незнання чогось варто запитати у
старших (вчителя, батьків, поліцейських);
- варто читати закони;
- слід запам’ятати, що брати не свої речі,навіть якщо, на перший
погляд, вони нікому не належать, це порушення закону;
- варто запитувати та наполягати показати, що саме потрібно
передати чи десь залишити...
2.
3.

Невміння керувати своїми емоціями: - перед тим, як щось зробити,
треба подумати, які можуть бути наслідки;
- жарти мають бути добрими для всіх;
- перед тим, як агресивно реагувати, потрібно порахувати до 10;
- для того, щоб володіти собою, не варто вживати алкоголь;
- завжди слід розуміти, що кожен нестиме особисту відповідальність
за скоєння правопорушення.
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Пам’ятайте: Незнання закону не звільняє від відповідальності. Разом із тим, вчинення
правопорушення під впливом дії психотропних речовин (алкоголь, наркотики) чи групою осіб
– є обтяжуючими обставинами під час розгляду справи та винесення вироку.
Пам’ятайте: Будь – який протизаконний вчинок карається законом!
Ведучий: Переходимо до обговорення другого питання – « Відповідальність неповнолітніх». Ви
дізнаєтесь про відповідальність неповнолітніх у разі порушення прав інших людей та зрозумієте, що між
власними правами та правами інших людей існує певна межа і переступити її означає порушити закон.
Як ви розумієте фразу: «Наші права закінчуються там, де починаються права іншої людини».
Прошу навести приклади. (Присутні наводять приклади. Якщо жодного прикладу не було наведено,
ведучий пропонує свої).
Наприклад: - усі люди мають однакові права, наприклад право на отримання
інформації, але разом із цим не можна читати чужі повідомлення/листи, тому що існує право на таємницю листування;
- усі мають право на самовираження, але способи самовираження не мають порушувати норми громадського порядку;
- усі мають право на свободу пересування, але ніхто не має права
заходити без дозволу у чуже житло.
Отже, порушуючи права іншої людини, ми несемо відповідальність перед законом, тобто певне
покарання. Існує досить багато видів покарань і вони застосовуються відповідно до чинного
законодавства України та залежать від того, до якої групи правопорушень належать. Ми з вами
розглянемо три групи відповідальності, які найчастіше трапляються:
Адміністративна відповідальність настає, якщо людина:
- порушила првила безпеки дорожнього руху;
- вживає алкоголь, або курить у громадських місцях;
- незаконно виробляє, купує, зберігає, перевозить, пересилає
наркотичні чи психотропні засоби;
- вчинює дрібне викрадення чужого майна;
- розмальовує стіни будинків, державних установ;
- здійснює дрібне хуліганство: вживає ненормативну лексику в
громадських місцях, образливо звертається до інших людей;
- здійснює злісну непокору законному розпорядженню або вимозі
поліцейського;
- вчинює інші адміністративні правопорушення, що передбачені
Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Адміністративна відповідальність настає з 16 років.
До 16 років адміністративну відповідальність за вчинки дітей несуть батьки або
опікуни.
Підставою притягнення неповнолітнього до кримінальної відповідальності є вчинення
суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, що передбачено Кримінальним кодексом
України.
За загальним правилом, кримінальна відповідальність настає з 16 років. Але за окремі види
злочинів, такі, як: вбивство, умисні тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження, бандитизм,
терористичний акт, згвалтування, крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, умисне знищення або
прошкодження майна, незаконне заволодіння транспортним засобом, хуліганство, кримінальна
відповідальність настає з 14 років.
Одночасно із адміністративною чи кримінальною відповідальністю може наставати і цивільноправова відповідальність.
Підставами для цивільно-правової відповідальності є наявність будь-якої майнової або
моральної шкоди. Наприклад: розбите скло, зламана парти, зіпсований одяг, завдання тілесних
ушкоджень тощо. Як наслідок – відшкодування збитків.
Якщо неповнолітньому не виповнилося 14 років, то відшкодовувати спричинені ним
збитки будуть його батьки чи опікуни. У разі, якщо виповнилося 14 років, відшкодовувати
збитки необхідно буде самостійно.
Ведучий: (прдовжує) Ви дізналися про те, яку відповідальність несуть неповнолітні за вчинення
правопорушень, які є причини таких дій, та що слід робити в таких ситуаціях, щоб не попасти у кнфлікт
із законом. Пропоную вам пограти у гру, щоб перевірити, наскільки добре ви засвоїли отримані знання.
Зараз кожен із вас отримає прапорець (роздає прапорці). Я буду зачитувати запитання, якщо відповідь
«Так», то ви піднімаєте руку із прапорцем, якщо відповідь «Ні», то прапорець не піднімаєте.

1.
2.
3.
4.
5.

Запитання для перевірки знань
Чи дозволено заходити без дозволу у чуже житло? – ні
Чи дозволено переходити дорогу на червоне світло? - ні
Чи дозволено зберігати наркотичні речовини? - ні
Чи дозволено зривати квіти на міській клумбі? - ні
Чи дозволено прогулювати уроки? - ні
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Чи дозволено попросити поліцейського про допомогу? - так
Чи дозволено брати не свої речі, навіть якщо, на перший погляд, вони нікому не належать? - ні
Чи дозволено вживати ненормативну лексику у громадських місцях? -ні
Чи дозволено погрожувати людині ножем / пістолетом жартома? - ні
Чи дозволено переходити вулицю на зелене світло? - так
Чи дозволено чинити непокору поліцейському, якщо ви нічого протиправного не робили? - ні
Чи дозволено розмальовувати маркерами, або фарбами пам’ятки архітектури? - ні
Чи дозволено знати свої права? - так
Чи дозволено псувати чужий одяг? - ні
Чи дозволено підглядати за кимось? - ні
Чи дозволено глузувати над іншими? - ні
Чи дозволено вказати другові на те, що він був не правий? - так
Чи дозволено вдарити по обличчю людину / дитину, якщо вона, на вашу думку, «заслужила»? ні
19. Чи дозволено відмовлятися від випивки, яку вам пропонують? – так
Ведучий: Продовжуємо наш діалог. Наступне питання, яке ми будемо розглядати – «Основні вимоги
при спілкуванні з поліцією».
Навіть якщо ви дотримуєтеся усіх правил, є законослухняними громадянами, може так статися,
що до вас підійшли працівники поліції і зупинили, чи навіть затримали вас. Причин на це може бути
безліч і тому важливо знати, що робити і як поводитися у такій нестандартній ситуації. Давайте
розглянемо та обговоримо основні правила спілкування з поліцією. Я зачитаю вам ситуацію, яка може
трапитися з кожним. У вас буде 10 хвилин, щоб визначити послідовність дій поліції та відповідно – дії
неповнолітнього. « Ви йдете на тренування з великою сумкою спортивних речей, а в цьому районі
щойно повідомили про пограбування квартири ( ви про пограбування нічого не знаєте). До вас підійшли
працівники поліції. Які мають бути дії поліції та неповнолітнього? У вас 5 хвилин, щоб назвати дії поліції
і , відповідно 5 хвилин, щоб назвати дії неповнолітнього. Пам’ятайте про «Правило піднятої руки».
(Ведучий записує відповіді). Що ж, час вийшов і давайте обговоримо ваші відповіді. Насамперед хочу
сказати: «Коли вас зупинили представники поліції, зберігайте спокій та не вживайте нецензурних
слів».
Якщо вас зупининяє представник поліції то він обовязково повинен назвати своє прізвище ім’я
та по батькові, посаду, спеціальне звання. Далі має пояснити причину зупинки.
Ви можете попросити показати службове посвідчення для того, щоб пересвідчитися, що
перед вами дійсно представник поліції (стаття 18 Закону України «Про національну поліцію»).
Представник поліції має встановити вашу особу та ваш вік. Ви повинні пред’явити
документи, що засвідчують вашу особу (учнівський / студентський квиток або паспорт). Документ
показують у розгорнутому вигляді. Якщо у вас немає із собою документів, то ви маєте чітко
назвати своє прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, наголосити, що ви є неповнолітнім та дати
контактний номер телефону батьків чи опікунів, які підтвердять вашу особу.
Поліцейський може попросити оглянути ваші речі (ми роглядаємо ситуацію з пограбуванням
у цьому районі, а ви з великою сумкою). Ви можете самостійно показати вміст сумки, щоб
представники поліції переконалися, що все в порядку. Якщо там дійсно ваші речі, то на цьому ваше
спілкування з поліцією може бути завершене.
Ми розглянули стандартну ситуацію, коли неповнолітній виконав всі прохання поліції і питання
було вирішено. Отже, заощаджено ваш час і час поліцейських, який вони можуть використати на пошуки
справжнього злочинця.
Але, у вищезгаданій послідовності дій ви могли вчинити по-іншому:
- не показувати документ, що засвідчує вашу особу, або поліцейські не змогли додзвонитися за
тим номером, що ви надали;
- поводитися зухвало, вживати ненормативну лексику при спілкуванні;
- відмовитися відкривати сумку...
- намагатись втекти...
Такі дії дають повне право забрати вас до відділку для з’ясування усіх питань. У такому випадку вам
необхідно запам;ятати ще кілька умов:
- представник поліції пояснює вам, що для уточнення інформації вас доставлять у відділок. Ви, у
свою чергу, не пручайтеся та не намагайтеся тікати (оскільки це може бути розцінено як
злісна непокора, до вас можуть застосувати фізичну силу). Запитайте, в який саме відділок
та за якою адресою вас доставлять. Зателефонуйте батькам / опікунам чи особам, які їх
замінюють та повідомте про факт затримання й адресу, куди вас відвозять.
Якщо вам зле (почуваєте себе погано), вимагайте, щоб вас оглянув лікар;
- після прибуття до відділку зафіксуйте час, його повинні записати в журналі та підтвердити
вашим підписом. Вас мають право тримати не більше 3-х годин;
- попросіть представника правоохоронних органів (поліцейського) зв’язатися з вашими батьками
/ опікунами або особами, які їх замінюють, та повідомити їх про затримання. Ви можете
попросити надати вам безкоштовного адвоката (за необхідності);
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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поліцейські складають протокол, в якому описують інцидент та зазначають час, коли вас
доставили до відділку. Ви маєте з ним ознайомитись; якщо є хоча б один пункт, з яким ви не
погоджуєтесь, ви маєте право не підписувати його та не відповідати на запитання. Краще
справи з підписами та документами вирішувати у присутності батьків / опікунів або осіб, що їх
замінюють чи адвоката;
- якщо у прдовж 3-х годин вам не висувають звинувачення – ви вільні. Якщо ж вас звинувачують у
здійсненні кримінального правопорушення – вас можуть утримувати 72 години. Через цей час
вас або відпускають, або передають справу до суду.
Зверніть особливу увагу на такі пункти:
- вам зобов’язані надати медичну допомогу у випадках поранення, хронічної хвороби
(наприклад астми), дозволити скористатись туалетом;
- ви маєте право зателефонувати батькам / опікунам; вас не мають права тримати в
камері попереднього затримання;
- про затримання повинні бути негайно попереджені ваші батьки або особи, які їх
замінюють;
- поліцейські не мають права допитувати вас без присутності ваших законних
представників – батьків, опікунів, адвоката, педагога, а за необхідністю і лікаря;
- під час складання протоколу краще бути ввічливим і чемним, давати правдиву
інформацію про себе (прізвище, імя, вік та адресу);
- протокол затримання слід читати уважно;
- щире розкаяння може полегшити вашу долю.
Ми з вами визначили, які мають бути ваші дії та дії поліцейського під час зупинки / затримання,
як має відбуватися спілкування між неповнолітньою особою та поліцейським та розібралися, які дії
призводять до позитивного завершення зустрічі, а які можуть провокувати поліцейських до затримання
неповнолітнього та доправлення його до відділку.
Для закріплення інформації я прочитаю вам твердження а ви повинні відповісти: «правильно»
чи «не правильно», піднімаючи для цього картку червоного або зеленого кольору. Зелена картка –
«правильно», червона картка – «не правильно». (Роздає учасникам по дві картки).
1. Якщо поліцейський зупиняє вас, проігноруйте його вимогу та прискорте крок
(не
правильно – червона картка).
2. Ви ніколи не повинні представлятися поліцейському (не правильно – червона картка).
3. Якщо поліцейський запитує про ваш вік, додайте собі кілька років, бо поліцейські краще
ставляться до дорослих
(не правильно – червона картка).
4. Якщо ви опинилися у відділку, не підписуйте жодних документів, не порадившись із
батьками / опікунами чи адвокатом
(правильно – зелена картка).
5. Поліцейський має право зупинити вас тільки в тому разі, якщо планує затримати вас
(не правильно – червона картка).
6. Ви можете вводити поліцейського в оману, повідомляючи неправдиві дані про себе
(не правильно – червона картка).
7. Якщо до вас підійшов поліцейський, вам слід одразу тікати (не правильно – червона картка).
8.Під час огляду ваших речей обовязково мають бути поняті (не правильно – червона
картка).
9. Якщо неповнолітній не має при собі документа, то він може зателефонувати і попросити
підтвердити його особу
(правильно – зелена картка).
10. Ви повинні обов’язково підписати протокол по завешенні вашого затримання (не правильно
– червона картка).
11. Поліцейський може проводити допит без присутності ваших законних представників
( не правильно – червона картка).
12. Ви повинні виконувати всі законні вимоги поліцейського (правильно – зелена картка).
13. Щире розкаяння може полегшити долю (правильно – зелена картка).
-

Ведучий: Наша зустріч добігла кінця. Дякую всім присутнім за активну участь у обговоренні всіх
питань, що розглядались. Було приємно та цікаво з вами спілкуватися і я маю надію, що здобуті вами
знання та навички стануть корисними, і ви зможете, за потреби, захистити свої права та права інших. І
якщо ж трапиться так, що все-таки ви зіткнетеся з поліцейським, то знатимете, що необхідно робити, та
який порядок дій має бути, щоб вся ситуація завершилася тільки на етапі зупинки. На все добре.
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