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Тема. Конституція – Основний Закон. Конвенція з прав дитини. 

Мета: Познайомити дітей з поняттями «Право», «Обов’язок», , ознайомити 

учнів з матеріалами Конституції України, розповісти учням про державні 

документи, які визначають права та обов’язки дитини, познайомити з 

поняттями «Декларація», «Конвенція», поглибити знання дітей в правовій 

сфері; виховувати любов до своєї Вітчизни — України, до її мови, повагу до 

державних символів України, виховувати відповідальність перед законом за 

свої дії, вчинки,свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина. 

Обладнання: Конституція України, герб України, прапор України, малюнки, 

ілюстрації, вірші, Конвенція прав дитини, великі картки, на яких написані 

основні права дитини, визначені відповідною Конвенцією. 

Коментар: для проведення заходу вчитель пропонує учням підготувати 

малюнки на тему «Я люблю свою країну». Після проведення заходу вчитель 

роздає учням пам'ятку «Знати потрібно дорослим і дітям». 

Хід уроку. 

I. Організаційна частина. 

Облітав журавель  

Сто доріг, сто земель.  

Ми спитали журавля:  

«Де найкращая земля?»  

Журавель відповідає:  

«Краще рідної немає!» 

II. Повідомлення теми та мети. 

У всіх людей одна святиня,  

Куди не глянь, де не спитай.  

Рідніша їм своя пустиня.  

Аніж зелений в чужині рай.  

Нема без кореня рослини,  

А нас, людей, без Батьківщини. 

— Діти, ми народилися і живемо на нашій чудовій, мальовничій землі, в 

нашій славній Україні. Тут народилися і жили наші прадіди, тут живуть наші 

батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. Любов до 

нашої неосяжної Батьківщини починається з любові до маленької 

Батьківщини, до пам'яті про рідний поріг, стежки дитинства, до мудрості 

народної: легенди, пісні, казки. 
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Пропоную вашій увазі кросворд. 
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По горизонталі: назва землі, де ми живемо. 

По вертикалі: найбільше місто — столиця нашої держави. 

—Діти, ви вже здогадалися, що мова сьогодні піде про чарівну землю, 

назва якій — Україна. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто 

проголосила Акт незалежності України та створення самостійної держави 

Україна. 20 років для історії — одна мить. 20 років, які минули з того часу — 

це миттєвість з точки зору вічності й, одночасно, ціла епоха, яка ввібрала в 

себе дійсно історичні, визначальні для народу події. 

Головним для нас залишається те, що самостійність України вже ні в 

кого не викликає сумнівів, що наша держава рівна серед рівних увійшла в 

міжнародну співдружність. 

Воскресла наша національна свобода. Сьогодні ще багато труднощів у 

нашому житті. Щоб зберегти державу, треба всім нам любити Україну 

більше. 

ІІІ. Бесіда про Конституцію. 

—Відомо, що кожна держава окрім своїх символів (гімну, прапора та 

герба), має ще й Конституцію. Цей документ є першорядним і 

найважливішим. 

— А що, на вашу думку, може означати слово «конституція»? 

(Учні відповідають на запитання, дають свої варіанти значення слова.) 

— Конституція — слово іноземне, означало воно в стародавній 

латинській мові «устрій», «установлення».  

Давайте ще поміркуємо. Як ви гадаєте, чому для держави так важливо 

мати свою конституцію? 

(Учні відповідають: «Конституція визначає головний порядок у державі 

та права її громадян».) 

—Так, «конституцією» у Древньому Римі називали постанови, які 

видавав імператор. А пізніше цим словом почали називати основні закони 

країн, де записані порядки кожної держави, права і обов'язки їх громадян.  

—А що ж таке «право»? 

(Відповіді дітей). 

— Права — це певні можливості, які потрібні для того, щоб жити і вести 
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повноцінне життя. Тобто те, що ви можете робити, і в чому вам не можуть 

відмовити. 

Наш світ підкоряється певним законам: є 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. 

Як ви вважаєте, чи могла б людина 

обійтися без цих законів? Яке б було її життя? 

(Учні висловлюють свої думки щодо 

запитання.) 

—Уявіть собі, що люди раптом стали 

поводитися, як кому заманеться, без усяких 

правил. Важко жити, працювати, творити в 

хаосі, безладді, керуючись лише одним 

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. (Вчитель демонструє книгу «Конституція 

України».) 

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. 

Скажіть, що вам відомо про Конституцію України, коли вона була 

прийнята? 

(Учні 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. Про це нам розкажуть учні нашого класу, які підготували для 

вас цікаву подорож у далеке минуле. 

(Звучить лагідна музика. Наперед виходять учні-читці, котрі 

попереднього готували виступ на тему «Історія нашої конституції».) 

1 учень. XI століття. Київська Русь. Часи князювання великого, могутнього 

Ярослава Мудрого. Ним було складено «Руську правду» — перший 
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державний документ, який визначав права всіх верств суспільства у 

князівстві. Нині відомо близько 106 списків цього документа, зроблених 

протягом XIII—XVII століть. 

2 учень. Протягом XIII—XVII століть у містах України, Білорусі 

запроваджується Маґдебурське право. На його основі в містах почали 

створюватися органи місцевого врядування — магістрат. Громадяни 

звільнювалися від феодальних повинностей, і суспільне життя міста відтепер 

визначала громада. 

1 учень. Застосування Маґдебурського права в Україні було припинено 

Катериною II в 1786 році. Але в Києві воно діяло аж до 1835 року. 

2 учень. 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. 

1 учень. 29 січня 1918 року в IV універсалі Української Центральної Ради 

було проголошено створення Української Народної Республіки. 

2 учень. 29 квітня того ж року на сесії Центральної Ради було затверджено 

Конституцію Української Народної Республіки. Автором її став Михайло 

Грушевський. 

1 учень. За часів існування Радянського Союзу було прийнято чотири 

конституції, що поширювалися і на Українську Радянську Соціалістичну 

Республіку (УРСР). 

2 учень. 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. 

1 учень. 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 тернистим був шлях створення 

Конституції України. Які ж державні й особистісні цінності вона 

проголошує? 

IV. Фізкультхвилинка (за вибором вчителя) 

V «Статті Конституції стислі, виразні й точні» - ознайомлення зі 

змістом Конституції. 

—У Конституції нашої держави записано (читаю витяги статей 

Конституції України): 

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава. 
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Державними символами України є Державний Прапор України, 

Державний Герб України і Державний Гімн України. 

Державною мовою в Україні є українська мова. 

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 (читаю витяги 

статей Конституції України): 

Кожна людина має невід'ємне право на життя. 

Кожен має право на повагу до його гідності. 

Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. 

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань. 

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. 

Громадяни 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. 

—Права нерозривно пов'язані з обов'язком. А що таке обов'язок? 

(Відповіді дітей). 

— Обов'язок — це те, що ми повинні робити, щоб бути корисними собі 

та оточуючим. 

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. 
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Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися 

Конституції України та законів України, не посягати 

на права і свободи, честь і гідність інших людей. 

—Прийняття Конституції є закономірною і 

важливою віхою в історичному розвитку України. 

Варто лише пам'ятати, що розбудова держави, її 

майбутнє, дієвість Основного Закону у неабиякій мірі 

залежить від свідомості й особистого внеску кожного 

з нас. 

VІ. «Закон і право» - ознайомлення з Конвенцією 

про права дитини. —Гортаючи сторінки Конституції 

і читаючи її рядки, найбільше привертає увагу 

другий розділ — «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина», статті 

якого безпосередньо стосуються нас і наших батьків. 

Сьогодні ми з вами маємо визначити які ж права маєте ви - діти. 

Давним-давно, ще у стародавні часи, у людей виникла необхідність 

відстоювати свої права. Спочатку це робили силою. Слабка людина не мала 

жодних прав, якщо в неї не було сильного покровителя, що бажав би 

допомогти їй у вирішенні спорів. 

З тих пір минуло чимало 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. 

Місію такого захисника взяла на себе міжнародна організація ООН. 

Що ви знаєте про цю організацію? 

(Учні відповідають на запитання, вчитель доповнюють і узагальнюють 

відповіді.) 

—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). 

До речі, одним із її засновників була Україна. 
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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 недоторканність, свободу совісті, можливість 

дотримуватись своєї релігії й багато іншого. 

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, а значить — пообіцяла 

світові піклуватися про своїх маленьких громадян. 

Конвенцію про права дитини було ратифіковано Верховною Радою 

України 27 вересня 1991 р. Ця Конвенція проголошує такі принципи, які 

мають враховуватись кожною державою, що визнала цю Конвенцію. 

(Читаю витяг із Конвенції прав дитини.) 

1. Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права 

мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків. 

2. Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений 

спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б 

їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному 

відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності. 

3. Дитині має належати від її народження право на ім'я і громадянство. 

4. Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення, їй має 

належати право на здорове зростання і розвиток. 

5. Дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному 

відношенні, повинні забезпечуватися спеціальні режим, освіта і піклування, 

необхідні з огляду на її особливий стан.. 

6. Дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і 

розуміння. Вона повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і 

відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові й 

моральної та матеріальної забезпеченості; малолітню дитину не слід, крім 

тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір'ю. На 

суспільстві й на органах публічної влади повинен лежати обов'язок 

здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім'ї, і про дітей, 

що не мають достатніх засобів для існування. 

7. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною й 

обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях, їй має даватися освіта, 
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яка сприяла б її загальному культурному розвиткові й завдяки якій вона 

могла б на основі рівності можливостей розвинути свої здібності й особисте 

мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності і 

стати корисним членом суспільства. 

8. Дитина повинна за будь-яких обставин бути серед тих, хто першими 

одержують захист і допомогу. 

9. Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, 

жорстокості та експлуатації. 

10. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, 

релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна 

виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, 

миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія 

та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей. 

—Існує багато інших прав, які ви маєте знати й реалізовувати щодня. 

Але пам’ятайте: твоє право не повинне порушувати права інших. 

Від народження ми маєш певні права, які гарантовані й захищаються 

державою. 

З віком з’являються обов’язки та відповідальність.  

(Учитель запитує учнів, як вони розуміють вищезгадані принципи 

Конвенції. Учні висловлюють власні думки щодо запитання. Вчитель 

доповнює й узагальнює відповіді.) 

VІІ. Узагальнення знань. 

1. Як називається країна, де ми живемо? 

2. Яку назву має народ нашої держави? 

3. Назвіть столицю України. 

4. Що таке Конституція? Скільки їй років? Де й коли була прийнята 

Конституція України? 

5. Який у нас герб? Який у нас прапор? Що він означає? Що означають його 

кольори? 

6. Що таке гімн? Назвіть його авторів.  

7. Який документ захищає права кожної дитини? 

8. Коли і ким було прийнято Конвенцію про права дитини? 

9. Які головні принципи ви запам’ятали? 

10. «Декларація в малюнках». 

(Діти об’єднуються у 7 груп з однаковою кількістю осіб. Кожна група 

отримує конверт із зазначеним у ньому тлумаченням певного права дитини. 

Завдання: придумати та намалювати умовний символ цього права на 

альбомному аркуші, провести презентацію свого символу у класі. 
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Після презентації вчитель може продемонструвати дітям символи із 

Світової книги прав дитини та запропонувати порівняти їх із власними 

малюнками (чим схожі, чим різняться).) 

VІІІ. Підсумок уроку. 

—Сьогодні кожен із вас більш широко й детально ознайомився з 

основними документами нашої країни – Конституцією, Конвенцією про 

права дітей, в яких іде мова про права й обов'язки усіх громадян, дітей та 

їхніх батьків. 

І ваше завдання не лише знати, але й поважати і сумлінно виконувати всі 

свої обов'язки, вміло і шанобливо використовувати свої права. І тоді у нашій 

державі завжди пануватиме мир, справедливість і добробут. 

 

 


