
ПЛАН-КАЛЕНДАР 
  проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права  

з 8 по 13 грудня 2014 року 
в Деснянському районі 

 
№ Захід Дата, час 

проведення 
Місце проведення Цільова аудиторія Відповідальний  

за підготовку 
Організатори  

заходу 
1.  Всеукраїнський  урок  «Права  людини»,  

присвячений   проголошенню 
Загальної   декларації   прав   людини  

  10 грудня, 
1-й урок 

ЗНЗ району Учні 1-11 класів, 
представники студентства 
юридичних факультетів 

київських вузів 

Керівники ЗНЗ Управління освіти 

2.  Брейн-ринг «Ти людина, отже ти маєш 
права» 

10 грудня 
15.00 

Економіко-
правовий ліцей 

Лідери учнівського 
самоврядування закладів 

освіти 

Волобуєва Л.А., 
ЗДВР, Єргієва 

Л.В., практичний 
психолог 

відділ позашкільної 
освіти та виховання 
Управління освіти 

3.  Правова гра «Знай та виконуй свої права» 11 грудня 
14.30. 

Школа № 238 Команди учнів 7-8 класів 
ЗНЗ № 247, 248, 250 

Сліпка І.В., ЗДВР, 
Кутєпова В.Ю., 

вчитель 
інформатики 

відділ позашкільної 
освіти та виховання 
Управління освіти 

4.  Міський семінар з правознавства 
«Забезпечення системно-цільового підходу 
до навчання та виховання громадянина 
України з активною життєвою позицією, 
що керується правовими нормами та 
гуманістичними цінностями, є членом 
європейської та світової спільноти» 

9 грудня, 
13.30 год-
16.00 год 

Гімназія № 283 Представники Департаменту 
освіти і науки, Головного та 

районного управлінь юстиції, 
служби у справах 

неповнолітніх, соціальної 
служби району, ІППО, 
Інституту інноваційних 

технологій та засобів 
навчання, громадських 

організацій, методисти з 
правознавства РНМЦ 

Управлінь освіти міста 

Методист РНМЦ 
Шумякова Н.В. 

Управління освіти 



5.  . Години  спілкування,  дискусії  на  уроках 
правознавства «Декларація  прав  
людини»,  «Права  та  обов’язки  
кожного», «Знаємо  права,  виконуємо  
обов’язки»      
                                                                                      

8-12 грудня, 
за графіком 

ЗНЗ району Учні 9-11 класів та  
представники студентства 
юридичних факультетів 

київських вузів 

Керівники ЗНЗ Управління освіти 

6.  Зустрічі учнівської молоді  з 
працівниками Головного управління 
юстиції в місті Києві та Деснянського 
районного управління юстиції. 

8-12 грудня, 
за графіком 

ЗНЗ району Учні 9-11 класів Керівники ЗНЗ Управління освіти 

7.  Обговорення  тем: «Конвенція  про   права  
дитини», «Загальна  декларація  прав  
людини», «Конституція України – 
головний документ держави  про права 
громадян»                                                             

8-12 грудня, 
за графіком 

ЗНЗ району  Учні 7-11 класів та 
представники органів 

виконавчої  влади   

Керівники ЗНЗ Управління освіти 

8.   Книжкові  виставки в шкільних 
бібліотеках на теми: «Державно - правові  
реалії в Україні», «Законодавчі акти в дії» 
                                                                                                      

8-12 грудня 
 

ЗНЗ району Учні 1-11 класів Керівники ЗНЗ Управління освіти 

9.    Конкурси та змагання «Перший мільйон», 
«Правові сходинки» 

8-12 грудня, 
за графіком 

ЗНЗ району Учні 5-8 класів за участю 
батьківської громадськості 

Керівники ЗНЗ Управління освіти 

10.   Ігри-конкурси  правового  спрямування  
«Калейдоскоп  права»,  «Стежками наших  
прав»  

8-12 грудня, 
за графіком 

ЗНЗ району Учні 8-9 класів за участю 
представників юстиції та  
правоохоронних органів   

Керівники ЗНЗ Управління освіти 

11.     Круглі  столи  старшокласників  на теми: 
«Загальна декларація прав людини: історія 
та  сучасність», «Особа, суспільство,  
держава»  

8-12 грудня, 
за графіком 

ЗНЗ району Учні 9-11 класів за  участю 
студентів юридичного 
інституту «Україна»,  

вчителів,  батьків  та  органів  
учнівського самоврядування 

Керівники ЗНЗ Управління освіти 

12.     Конкурси  плакатів та  стіннівок  на тему  
«Державні  символи  України»      

8-12 грудня ЗНЗ району Учні 1-11 класів Керівники ЗНЗ Управління освіти 

13.  Майстер - класи, присвячені проблематиці  
прав  людини  

11 грудня, 
 за графіком 

ЗНЗ району Учні 9-11 класів -учасники 
конкурсу–захисту наукових 

робіт МАН, вчителі 
правознавства та викладачі-

науковці  

Керівники ЗНЗ Управління освіти 



14.   Шкільні  радіопередачі «Шляхи реалізації  
і  захисту  прав   людини»   

8-12 грудня ЗНЗ району Для  всіх  учасників  
навчально – виховного  

процесу 

Керівники ЗНЗ Управління освіти 

15.   II (районний) етап олімпіади з 
правознавства                                                                                                   

13 грудня, 
початок о 
10.00 год 

Спеціалізована 
школа I-III ступенів  

№ 247 з 
поглибленим 

вивченням 
російської мови 

Учні 9-11 класів Керівники ЗНЗ Управління освіти 

16.  Соціально - психологічні  дослідження  в 
10-11  класах «Я – громадянин  України»    
                                                                                                

8-12 грудня 
  

ЗНЗ району Учні 7-11класів, психологи 
ЗНЗ 

Керівники ЗНЗ Управління освіти 

17.  . Створення та захист тематичних стендів  
«Дотримання законів держави - гарантія 
свободи та безпеки громадян» 
                                                                                                         

8-12 грудня 
 

ЗНЗ району Активісти учнівського 
самоврядування 

Керівники ЗНЗ Управління освіти 

18.   Загальношкільні    батьківські   збори   з   
питань   профілактики   дитячої  
бездоглядності, сімейного деспотизму та 
олі  батьків  у захисті  прав  дитини 

8-12 грудня, 
за графіком 

ЗНЗ району Батьки, вчителі, 
представники юстиції та  
правоохоронних органів   

Керівники ЗНЗ Управління освіти 

     
 
 
 
 

 
                                                                                Директор РНМЦ                                                                                                  Г. Серба 

 
 
 
 

                                                                          

 

                                                                                                       


