
2018 РІК – РІК РЕАЛІЗАЦІЇ                                                 

ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО  ПРОЕКТУ «Я МАЮ ПРАВО!» 

 

Умови проведення вікторини (конкурсу рефератів) 

«Правовий світогляд» 

З метою підвищення правової свідомості українців та інформування 

громадян щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті 07 

червня 2017 року в Україні стартував загальнонаціональний 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції «Я маю право!», який 

підтримано Указом Президента України від 14 листопада 2017 року №361/2017 

«Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право!», на виконання якого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 березня 2018 року № 155-р затверджено «План заходів 

на 2018 рік щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»»  

Мета проекту – підвищити юридичну грамотність українців та 

сформувати нову правову культуру в суспільстві. Це масштабна реформа 

правової свідомості, яка сприяє сталому розвитку України як сучасної 

демократичної держави. 

Проект «Я маю право!» інформує громадян про їхні права, навчає, як ці 

права захищати, дає чіткі й зрозумілі поради, як діяти, коли права порушують. 

Одним з ключових елементів, який забезпечує реалізацію проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», є надання громадянам безоплатної правової допомоги. Це дієвий та 

ефективний механізм, який дає можливість захистити свої права кожному. 

В ЗП(ПТ)О Харківської області в рамках реалізації проекту «Я маю 

право!» проводиться багато заходів з  метою формування в учнів правової 

культури й свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості 

учнівської молоді щодо реалізації й захисту прав, гарантованих Конституцією і 

законами України у різних сферах життя. 

Харківський державний будинок художньої та технічної творчості в 

рамках реалізації проекту «Я маю право!» пропонує учням ЗП(ПТ)О взяти 

участь у вікторині (конкурсі рефератів) «Правовий світогляд». 

 Вікторина стартує 01.10.2018 та триває до 01.12.2018 

Відповіді оформлюються у вигляді рефератів, які мають бути написані 

українською мовою у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 

літер 14, інтервал 1,5. Поля сторінок: ліве – 3 см, праве – 1 см, нижнє, верхнє – 

2 см. 

На титульній сторінці вказати назву реферату, прізвище та ім’я 

виконавця,  повну назву місця навчання.  
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 Під час оцінювання відповідей на запитання вікторини враховуються їх 

правильність і повнота, а також художнє оформлення реферату. 

Учасники та переможці будуть відзначені дипломами Харківського 

державного будинку художньої та технічної творчості. 

Реферати слід подати на паперових носіях до Харківського державного 

будинку художньої та технічної творчості (вул. Куликівська, 6) до 01.12.2018. 

 

ПИТАННЯ 

1. З якого віку настає правоздатність громадян? 

2. Що включає в себе право на достатній життєвий рівень?  

3. Які конституційні обов'язки має громадянин України? 

4. В яких документах у закладі освіти викладено обов’язки учнів? 

5. Яким чином громадяни України реалізують своє право на участь в управлінні 

державою? 

6. У якому розділі Конституції України закріплено права і свободи людини і 

громадянина? 

7. Які є форми захисту прав дітей, позбавлених батьківського піклування? 

8. Як називається здатність особи своїми вчинками набувати та реалізовувати 

права та обов’язки? 

9. Носієм суверенітету і джерелом влади в Україні є 

10. Як можна реалізувати своє право на житло? 

11. Що таке свобода віросповідання? 

12. Особа, яка не має правового зв’язку з жодною державою — це … . 

13. Хтось із великих дуже влучно зауважив, що «наклеп — це спроби 

вбивства...» А що саме намагається вбити будь-який наклепник?  

14. Як називаються права та свободи людини, покликані забезпечити її особисті 

потреби? 

15. Дата прийняття міжнародно-правового акту, що закріплює права дитини? 

16. Вік до якого особа вважається дитиною. 
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17. Дата прийняття Загальної Декларації прав людини. 

18. Вік, з якого громадянин може бути членом політичної партії. 

19. Який освітній рівень, згідно з Конституцією України, є обов'язковим?  

20. «Особа вважається невинною в скоєнні злочину й не може бути піддана 

кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку 

та встановлено обвинувачувальним вироком суду». Як називається цей 

принцип?  

21. Як називається переслідування, обмеження громадянських і людських прав, 

знищення цілого народу?  

22. Це слово є синонімом термінів "посередник", "комісар". Воно означає 

особу, яку наділив парламент обов’язком здійснювати контроль за 

дотриманням прав та інтересів людини і громадянина.  

23. У світовій практиці — це спосіб отримання громадянства за народженням  

24. Як називається затвердження міжнародної угоди вищими органами 

України? 

25. Що таке булінг? Види булінгу? 

 

 

 


