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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

районного етапу 

брейн-рингу «Підліток і право» 
 

І. Загальні положення 

Районний етап брейн-рингу «Підліток і право» проводиться відділом освіти Сквирської районної 

державної адміністрації. 

Гра проводиться 06 грудня 2016 рок в актовій залі Сквирського РЦДЮТ. 

Початок 12.30 год. 

 

ІІ. Мета і завдання: 

 узагальнити та поглибити знання учнів із правознавства; 

 розвивати навички роботи в групах; 

 застосовувати набуті знання в конкретних життєвих ситуаціях; 

 виховувати в школярів повагу до закону; 

 формувати правову культуру. 

 

ІІІ. Учасники гри 

До участі в грі запрошуються учні 8-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Склад команди 7 

учнів (2 учня з девіантною поведінкою). 

 

ІV. Умови проведення 

За умовами гри команди змагаються у 6-ти конкурсах. 

1. «Знайомство» - команди по черзі називають свою назву та девіз. 

2. «Розминка» - 10 запитань загального характеру, які по черзі висвітлюються на екрані. Час для обговорення 

- 30 сек. на кожне завдання. Після закінчення обговорення команда дає письмову відповідь. Кожна 

правильна відповідь – 1 бал. 

3. «Кращі знавці права» - 10 запитань з правознавства, які по черзі висвітлюються на екрані. Час для 

обговорення 30 сек. на кожне запитання. Після закінчення обговорення команда дає письмову відповідь. 

Кожна правильна відповідь – 1 бал. 

4. «Правова ситуація» усі команди отримують завдання, у якому необхідно зробити правовий аналіз життєвої 

ситуації. Час для виконання - 5 хв. Правильна, розгорнута письмова відповідь подається журі. Максимальна 

оцінка – 5 балів. 

5. «Конкурс капітанів» – одночасно капітани отримують 10 запитань із правової тематики. Самостійно 

готують письмові відповіді та подають журі. Час виконання - 10 хв. Максимальна оцінка – 10 балів. 

6. «Конкурс сюрпризів» (для учня з девіантною поведінкою). Максимальна оцінка – 5 балів. 

 

V.Відповіді учасників оцінюються за такими критеріями: 

 правильність та повнота; 

 дотримання регламенту; 

 загальна культура виступу команди; 

 винахідливість, творчість, креативність; 

 використання спеціальних термінів; 

 культура поведінки під час заходу. 
 

VІ. Підведення підсумків 

Учасники гри нагороджуються грамотами та дипломами відділу освіти Сквирської районної державної 

адміністрації. 

 
 

Телефон для довідок: 5-23-89 

Корбут Л.А.., Козлова О.Л. 


