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На виконання Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149 «Про 

Всеукраїнський тиждень права», розпорядження голови Дніпропетровської 

облдержадміністрації від 06.10.2015р. №Р- 591/0/3-15 «Про затвердження регіонального плану 

заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнського тижня права у Дніпропетровській області» 

відділом освіти і науки Нікопольської міської ради проведені відповідні організаційні заходи. 

На виконання наказу відділу освіти і науки в усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста 

розроблені та затверджені плани роботи на Тиждень права, згідно з якими відповідно до 

вікових особливостей дітей проведені заходи інформаційно-освітнього та виховного 

характеру. Це – інформаційні хвилинки, бесіди, виховні години, години спілкування:  «Права і 

обов’язки дитини. Поняття гідності.», «Сила Закону. Відповідальність неповнолітніх», «Права 

та обов’язки неповнолітніх в Україні» «Права людини: історія і сучасність», « Документи про 

права дитини», «Ти мусиш гідно жити», «До чого приводять небезпечні «жарти», «Підлітки 

мають право знати свої права», « Що таке Конвенція ООН про права дитини», «Знай: ти маєш 

права, але маєш і обов’язки», «Як зупинити насильство», « Знай свої права, дитино», «Захист 

прав дітей», Подорож до країни прав дитини», «Чи обмежують мої права мої обов’язки», 

«Право дитини на освіту», година спілкування з психологом «Попередження насильства в 

сім’ї», «Захист прав дітей в нашій державі», «Діти: злочин і кара», «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх», «День правових знань», «Юридична відповідальність 

неповнолітніх», «Права та свободи людини», «Конституція України про права людини» та ін. 

Учні взяли участь в засіданнях круглих столів, усних журналах  та науково-практичних 

конференціях: «З Конституцією на ти» (СЗШ № 11), «Децентралізація влади» (СЗШ № 

21),«Громадянином бути мусиш», «Я маю право…» (СЗШ № 9), «Декларація прав людини» 

(СЗШ  18), «Порушення прав людини у сучасному світі» (СЗШ  22,), «Як учні реалізують своє 

право на освіту» (СЗШ № 19), «Децентралізація державного управління в Україні» (СЗШ № 

№ 3), «Запорозька Січ – колиска Української державності» (СЗШ № 20) тощо. В школах 

проведені психологічні  та правові тренінги: « Ні насильству» (СЗШ № 13), «Чи знаєш ти свої 

права» (СЗШ № 8), «Підлітки мають знати свої права» (СЗШ № 25) рольові  ігри, вікторини, 

анкетування – «Що? Де? Коли?» на тему «Закон і ми», експрес-гра «Юридичний поїзд», 

«Права людини починаються з прав дитини» (СШ № 5), «Конвенція прав і обов’язків людини 

і громадянина України» (СПМШ при ДНУ), «Конвенція ООН про права дитини», (СЗШ № 

25), «Основні права, свободи та обов’язки громадян України» (СЗШ № 23), «Що? Де? Коли» 

(СЗШ «№ 12), «Подорож до країни права» (СЗШ № 1), «Правообізнані і щасливі» (СЗШ № 

10), ігри-мандрівки «Права у моєму житті», «Подорож алеєю прав дитини» (СЗШ № 13), 

«Права у моєму житті» (СЗШ № 13), «Юридичний футбол», «Права людини» (СЗШ № 14), 

«Правовий КВК «На терезах Феміди», «Правовий букварик» (СЗШ № 8), «Що? Де? Коли?» 

(Гімназія  7), урок-гра Я і мої права» (СЗШ № 20), брейн-ринг «Конституційні права» 

(СПМШ), «Правовий брейн-ринг» (гімназія № 15),  Правовий КВК «Подорож по країні 

правознавства» (СЗШ № 21), «Правовий брейн-ринг» (СЗШ № 16), «Правознавчі перегони» 

(СЗШ № 9), «Права дитини» (СЗШ № 4), «Юридичний марафон» (СЗШ № 24) тощо.   

В «Школі правових знань для підлітків» СЗШ № 22 проведено заняття «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх» за участю інспектора СМТ Кириченко К. А.  А в СЗШ № 21 в 

рамках Тижня проведено фестиваль «Маю право бути українцем» 

Школярі демонстрували свої знання, беручи участь в різноманітних конкурсах 

(літературних, образотворчих) на правову тематику. В усіх ЗНЗ міста проведені виставки 

дитячих малюнків, плакатів, конкурси стіннівок, рефератів або літературних творів правового 

спрямування, якими школярі показали своє  бачення Закону, Права, оформлені тематичні 

стенди. Учні написали диктанти: «Конституція Пилипа Орлика», «Конвенція ООН про права 

дитини», «Лист дитини до дорослих» (СШ № 5),  «Дитина і закон» (СЗШ № 23), «Право і 

закон», «Торгівля людьми» (СЗШ № 24).. В СЗШ №№ 4, 12, 13 ,14, 16, 21, 25, гімназії № 7  

організовано перегляд  фільмів на правову тематику. В СЗШ № 10 проведено батьківський 

всеобуч  «Виховання – головний обов’язок батьків»,  в СШ №5 – нарада при директору «Яким 



має бути результат правової освіти», випущено черговий номер шкільної газети «В школі № 

5», присвячений Всеукраїнському тижню права , та організовано виступ шкільної агітбригади. 

В СЗШ № 13 проведено урок громадянства «Ти і Закон. Запитання юристу», а також  

старшокласники дискутували на тему: «Є права! А є і обов’язки!», а учні СПМШ провели 

семінар «Проблеми прав дитини в сучасному світі». В СЗШ № 19 діяв інформаційний центр 

«Запитуйте – відповідаємо»,  

В СЗШ №№ 3, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, СШ № 5, СПМШ, гімназії № 15 

проведені зустрічі з юристами, адвокатами, дільничними інспекторами та іншими 

працівниками правоохоронних органів. Старшокласники презентували свої проекти з 

правової тематики.  

В бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів міста  діяли виставки літератури на 

правову тематику («Права дітей», «Мої права – моє життя», «Дітям про права людини», 

«Права людини починаються з прав дитини». «Право очима дитини» ), проведено бібліотечні 

уроки, огляди тематичної  літератури. В ЗНЗ міста  оформлені  тематичні стенди, плакати, 

виставки фотоматеріалів на правову тематику. 10 грудня 2015 року в усіх школах з нагоди 

проголошення Загальної декларації прав людини відповідно до   вікових особливостей   учнів 

проведено єдиний урок на тему: «Права людини». 

Відповідно до плану заходів відділу освіти і науки Нікопольської міської ради в рамках 

Всеукраїнського тижня права 10 грудня 2015 року проведено круглий стіл за участю учителів 

правознавства та старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів міста, викладачів та 

студентів Нікопольського факультету Одеської юридичної академії. Учасники круглого столу  

обговорили актуальну для сьогодення проблему: «Децентралізація влади та реформа 

місцевого самоврядування в Україні». Учні 11 класу КЗНЗ «Гімназія № 15»  презентували  

свої проекти, підготовлені під керівництвом учителя правознавства Василенка Ю. Б. 

«Децентралізація влади в Україні. Мета і перспективи» - Забуга Софія; «П’ять кроків 

децентралізації влади в Україні» - Дубинський Олексій.  

Не менш змістовними і цікавими були виступи студентів академії, які розкрили 

питання щодо змін, які необхідно внести в Конституцію України у зв’язку з децентралізацією 

влади, очікуваних ризиків в процесі децентралізації влади, значення для місцевого 

самоврядування введення інституту префектів. 

Підняті проблеми щодо змін в управлінні державою та на місцевому рівні викликали 

зацікавленість учасників круглого столу;  вони взяли активну участь в обговоренні 

запропонованих доповідей, ставлячи  свої запитання і беручи участь в дискусії. 

Проведені в загальноосвітніх навчальних закладах міста Нікополя заходи сприяли  

поглибленню та закріпленню знань школярів про їх права та обов’язки, умінню 

використовувати набуті знання на практиці, в різних життєвих ситуаціях, вихованню 

відповідальності учнів  за свої вчинки. Діти вчилися аргументовано висловлювати свої думки, 

оцінювати  різноманітні правові ситуації, що сприяло їх правовому вихованню, розвитку 

правової культури.  
 


