
 

На виконання розпорядження Київської обласної державної адміністрації 

«Про затвердження регіонального плану заходів із реалізації у Київській 

області правопросвітницького проекту „Я маю право!” у 2018 році» та у рамках 

реалізації проекту в закладах освіти району протягом І кварталу 2019 року 

було проведено: 

- зустріч із представником прокуратури В.В. Ковальським; 

- інформина «Я маю право»; 

- з ІІ семестру 2018/2019 н. р. учні відвідують курс за вибором «Правова 

освіта неповнолітніх. Практичні аспекти»; 

- виховні години: «Мої права та обов’язки», «Що таке адміністративний 

проступок»; 

- виставка літератури «Конституція – наш спільний крок до майбутнього»; 

- тиждень історії та правознавства; 

- зустріч із представником поліції Присяжнюк В.Ю. (Богуславська СШ № 

1); 

- зустрічі з інспектором ювенальної превенції Богуславського відділення 

поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Київській області Ю. Доброштан, соціальною службою району щодо 

кримінальної відповідальності неповнолітніх, прав і обов’язків підростаючого 

покоління у суспільстві; 

- на загальношкільних батьківських зборах було розглянуто питання 

«Спільна робота школи, батьків та громадськості  з профілактики 

правопорушень»; 

- конкурс малюнків для учнів початкової школи «Мої права»; 

- перегляд науково-популярного фільму «Конвенція ООН про права 

дитини»; 

- просвітницько-правовий тренінг «Які я маю права»  у 5-х класах; 

- бесіди: «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина», «Дитина має право», 

«Право дитини – щасливе дитинство», «Правова культура в суспільстві»;  

- виставка літератури з правової тематики у шкільній бібліотеці 

(Богуславська ЗОШ № 2) 

- серед педагогічних працівників та учнів 9-11 класів систематично 

проводиться роз’яснювальна робота щодо мети та діяльності даного проекту,  

інформується про діяльність Богуславського бюро правової допомоги 

Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, 

- про даний проект вчителі-предметники нагадують  на уроках 

правознавства у 9-х класах та курсу «Громадянська освіта» у 10 класі. Учням 

наголошується про те, що у разі виникнення будь-яких юридичних питань, 

вони та їхні батьки можуть звертатися за безкоштовною консультацією за 

телефонами «гарячої лінії» або до оперативних штабів (Богуславсчький НВК) 

- круглий стіл «Правова культура – міцність держави»; 

- години спілкування «Гра власним життям», «Права й закони в твоєму 

житті», «Право кожної дитини – право на навчання»; 

- виховні години «Закон і ми», «Правовий вернісаж», «Моє і чуже»; 
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- бесіди «Вчимося жити в правовій державі», «Наші права  - щасливе 

дитинство» 

- конференція «Моє право на працю»; 

- виставка – конкурс  дитячого малюнка «Право очима дитини»; 

- урок доброти «Дивіться на нас як на рівних»; 

- виставка малюнків «Я маю право»; 

- есе «Моя майбутня професія: планування і розвиток»; 

- виставка тематичної літератури історичних документів у шкільній 

бібліотеці  «Я маю право» (Дибинецький НВК); 

- бесіди «Конвенція ООН про права дитини – головний міжнародний 

документ щодо захисту дітей», «Про права та обов’язки батьків і дітей (за 

Конституцією та Сімейним кодексом України)»; 

-  лекторії правознавчих порад «Права. Гарантії. Захист»; 

- організовані книжкові виставки про права людини та виставки літератури 

правового змісту; 

- проведені загальношкільні батьківські збори на тему: «Що таке булінг? 

Як з ним боротися?» (Іванівський НВК); 

- ознайомлення з юридичними документами (учні, вчителі, батьки); 

- круглий стіл «Правова культура  - міцність держави» (9 клас); 

- виставка літератури з правової тематики у шкільній бібліотеці 

- виставка – конкурс  малюнків «Я маю право»; 

- есе «Мій майбутній вибір: планування і розвиток» (Ісайківський НВК); 

- анкетування на тему: «Мої права та обов’язки»; 

- виховна година : «Чи маєш ти право нехтувати правами та свободою 

інших?»; 

- виховний захід на тему: «Відповідальність за скоєний злочин чи 

насильство»; 

- заняття на тему «У віті прав та обов’язків неповнолітніх» (Киданівський 

НВК); 

- виховна година  «У королівстві казок. Правова мозаїка»; 

- бесіди «Конвенція ООН про права дитини – головний міжнародний 

документ що до захисту дітей»; 

- круглий стіл «Правова культура – міцність держави»;  

- літературна виставка «Ми різні, ми рівні. Права і обов’язки кожного з нас» 

- перегляд презентації на тему « Мої права»;  

- гра – мандрівка «Права у твоєму житті» (Тептіївський НВК); 

- вправа «Колаж» на тему: «Я маю право»; 

-  перегляд відеоролику «Права дітей у казках та мультфільмах»; 

- консультації «Правова освіта», «Законодавство України про 

відповідальність батьків за виховання дітей»(Саварський НВК); 

- ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо реалізації та захисту 

своїх прав гарантованих Конституцією та законами України; 

- розміщення інформації на  веб-сайті школи  про боулінг; 

- тренінг «Булінг та шляхи його попередження»; 
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- просвітницько-правовий тренінг «Які я маю права»  у 5 класі; 

правова година   з учнями  1-4 класів «Дитина має прав»; 

- конкурс малюнків «Мої права»; 

- година спілкування «Правова відповідальність підлітків»; 

- проведення бесід для учнів 5-8 - х класів за темою «Я маю право» - 

- виставка тематичної  літератури   (Шупиківський НВК); 

- заняття «Твої обов’язки в сім»ї », «Діти – посланці миру», «Подорож у 

королівство порушених прав»; 

- конкурс малюнків «Моя Україна – вільна держава»; 

- бесіди «Я маю право на....», «Я – маленька частинка цілого», «Мої права» 

- інформаційні хвилинка «Великі права маленької дитини», «Ми всі 

однакові, в нас рівні права, але ми водночас різні»;  

- години спілкування «Мої плюси і мінуси», «Немає прав без обов’язків», 

«Нове покоління вибирає», «Ми всі рівні, хоча різні»; 

- правовий флеш- моб «Я маю право»; 

- тренінг «Моє і наше»; 

- батьківські збори «Батьки і діти. Профілактика правопорушень»; 

- виховна година «Відповідальність неповнолітніх»; 

- відкрита трибуна «Духовність»; 

- колажі «Мої цінності» (Вільхівецька філія); 

 - створення книги «Ми маємо право на життя»; 

- бесіди «Декларація про права та обов’язки дітей», «Права та обов’язки 

дитини»; 

- виховні години «Вчимося жити в правовій державі», «Подорож у країну 

Прав Дитини», «Я маю право жити на землі», «Я - дитина. Я теж маю права!»; 

- виховне заняття з елементами тренінгу «Я знаю, що я маю право на…» ; 

- обговорення «Мої права й обов’язки, як громадянина України»; 

- години спілкування «Свобода та відповідальність, мої права та 

обов’язки», «Права та обов’язки»  (Мисайлівський НВК); 

- акція «Вони віддали своє життя за наше право жити краще», присвячена 

Героям Небесної сотні; 

- круглий стіл на тему «Від Соборності України до її Незалежності», 

«Основні етапи розвитку понять про права людини»; 

- зустріч з працівниками Національної поліції, соціальними службами 

району щодо кримінальної відповідальності неповнолітніх, прав і обов’язків 

підростаючого покоління у суспільстві;  

- звіт класних керівників про правове виховання учнів класу на 

методичних нарадах (Розкопанецька ЗОШ); 

- заняття з елементами тренінгу «Булінг, причини, дії, протидія»; 

- пізнавально-розважальна гра «Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести 

вам радість люди»; 

- конкурс стінгазет «Наші права та обов’язки»; 

- питання на педагогічній раді: «Система роботи з питань проявів 

насилля, правопорушень серед неповнолітніх, подолання безпритульності і 
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бездоглядності», «Профілактика боулінгу та кібербулінгу в школі»; 

- бесіда «Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність»; 

- виховні години «Правова відгадайка», «Правопорушення серед 

неповнолітніх»; 

- виховна година з елементами тренінгу «Стоп боулінг»; 

- година спілкування «Школа. Теорія прав школяра» (Хохітвянський 

НВК); 

- ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо реалізації та захисту 

своїх прав гарантованих Конституцією та законами України; 

- бесіди для учнів 5-9-х класів «Захист Вітчизни – обов’язок 

громадянина»; 

- засідання у форматі «круглого столу» для учнів 9-х класів за темою 

«Основні права та обов’язки людини»; 

- створення мультимедійних презентацій, спрямованих на формування 

здорового способу життя і профілактику негативних явищ у учнівському 

середовищі; 

- виховні години «Права людини — найвища цінність», «Школа — 

територія прав людини», «Особиста гідність», «Безпека життя», «Громадська 

позиція»; 

- участь у правових діалогах, годинах правових знань, експрес-іграх 

(Бранепільський НВК). 

 

Марина Графінова  


