
Клас: 10                                                                     Дата: 09.12.15 
 

Брейн-ринг по правознавству  
(вчитель Дзюбенко В.А.) 

 
Мета: розвивати в учнів інтерес до правознавства ; формувати у них інтерес і 
повагу до правової грамотності; дати їм можливість застосувати накопичені 

знання на практиці; перевірити рівень засвоювання поточного матеріалу з 

даного предмета; виховувати повагу до правової системи. 
Обладнання: дошка, плакат-схема з завданнями. 
Загальні правила:  гра ведеться між трьома командами учнів 10 класу по 5 
чоловік в 4 тури по 6 питань кожен і 1 тур експрес-опитування. На обговорення 

кожного питання дається певний час. За його закінченні кожна команда 

повинна сказати журі варіант з відповіддю, який вона вважає вірним . 
 

Хід заходу 
 

І. Організаційний момент 
Учні поділяються на 3 команди по 5 чоловік 
Вчитель пояснює правила проведення брейн-рингу 
 
ІІ. Основна частина 

Питання брейн-рингу. 

1 тур – визначення терміну – 1 бал 

1. Суверенна  політико-територіальна  організація  суспільства, що володіє 

владою, яка здійснюється державним апаратом на основі правових норм, – це : 
(держава) 
2. Яке  з  понять  є  історично  сформованою  сукупністю  індивідів,  формою  

колективного  співжиття  людей  та  системою різноманітних зв’язків і відносин 

між людьми? (суспільство) 
3. Тимчасовий союз суверенних держав, які об'єдналися для досягнення певних 

цілей і спільно здійснюють низку напрямків державної діяльності при 

збереженні в інших питаннях повної самостійності, це: (конфедерація) 
4. Людина, що виступає носієм різних суспільних відносин у державі (особа, 

фізична особа) 
5. Специфічні правовідносини між державою і правопорушником, що 

характеризуються засудженням протиправного діяння і суб’єкта 

правопорушення, покладанням на останнього обов’язку зазнати несприятливих 

наслідків за скоєне правопорушення – це    (юридична відповідальність). 
6. Сукупність чи система методів. За допомогою яких здійснюється державна 

влада в суспільстві – це    (політичний режим) 



 
2 тур – пояснити термін – 2 бали  
1. Державний лад – це    
2. Галузь права – це 
3. Правоздатність – це  
4. Злочин – це  
5. Правовий прецедент – це  
6. Закон – це 
 
3 тур – Ознаки, види, класифікація – 2 бали 
1. Які основні теорії походження держави? 
2. Які основні внутрішні функції цивілізованої держави? 
3. Які існують ознаки держави? 
4. Які існують форми територіального устрою? 
5. Які існують політичні режими? 
6. Які обставини виключають юридичну відповідальність? 
 

4 тур – юридичні задачі – 3 бали 

1. Спадщина В. складається з квартири, автомобіля, дачі та домашніх речей. 

Яким чином розподілятиметься спадщина якщо: 
     В. залишив заповіт за яким квартиру та домашні речі заповів дочці (31 рік) 

від першого шлюбу, а дачу та автомобіль дочці від другого шлюбу (25 років), 

що проживають окремо. Разом з В. проживали дружина (45 років ) та дочки (16 

та 19 років). 
 
2. Іванов подав до РАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу з Петровою. Через 

декілька днів до РАЦСу прийшла Козлова та попросила не реєструвати шлюб 

Іванова, оскільки вона та Іванов проживають уже декілька років разом; усі 

сусіди, знайомі вважають їх чоловіком та дружиною, хоча шлюб не 

зареєстрований. 
Дайте правовий аналіз ситуації. Чи зміниться ваше рішення, якщо виявиться, 

що у Іванова та Козлової є спільна дитина? 
 
3. Сімнадцятирічний Мирослав закінчив школу і вступив до університету на 

контрактну форму навчання. Хлопець стверджує, що його батьки зобов’язанні 

платити за навчання, оскільки він є неповнолітнім. Як буде вирішено ситуацію? 
 
4. Анатолій Іванович (55 років) внаслідок необережності став інвалідом ІІ 

групи. Пенсії по інвалідності йому ледве вистачає на проживання. Тому він 

звернувся до суду із позовом про стягнення аліментів із свого сина(30 років, 

працює, має сім’ю), з яким не підтримував жодних зв’язків 25 років з моменту 

розлучення з матір’ю сина, при цьому він сплачував аліменти на сина до його 

повноліття. Яке рішення прийме суд? 



 
5. На підприємстві відбувається скорочення штату працівників. Бригадир 

запропонував своїм працівникам написати у зв'язку з цим заяву про звільнення 

за власним бажанням. 
 
6. Під час укладання трудового договору із 17-річним Олегом керівник 

підприємства наполягав на 38-годинному робочому тижні та наданні 

працюючому відпустки тривалістю 30 календарних днів. Яких порушень 

припустився власник підприємства? 
 
5 тур – експрес опитування (команда, яка швидше всіх підняла руку, відповідає 

на запитання) – 1 бал 
1. Певні правила соціальної поведінки людини. (Мораль). 
2. Основний Закон України. (Конституція). 
3. Повна незалежність держави. (Суверенітет). 
4. Основний документ, який засвідчує приналежність особи до держави. 

(Паспорт). 
5. Автор першої в історії українського народу справді демократичної 

конституції. (Пилип Орлик). 
6. Максимальна тривалість робочого часу в Україні на тиждень ... (40 годин на 

тиждень). 
7. Повна дієздатність громадян настає... (з 18-річного віку). 
8. Кримінальна відповідальність неповнолітніх за особливо тяжкі і небезпечні 

злочини настає ... (з 14 років). 
9. Найпоширеніший вид адміністративного стягнення. (Штраф). 
10. З якого віку настає правоздатність громадян. (З дня народження). 
 
ІІІ. Заключна частина 
Журі підводить підсумки і визначає переможця. 


