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Правова культура юнацтва має велике значення. Тому бібліотеки
повинні багато робити у цьому напрямку. Так, метою цього видання
з правового виховання юнацтва та молоді є активізація діяльності
книгозбірень. Пропонуємо вашій увазі сценарій правового квесту –
нової форми роботи з цією віковою категорією.

Укладач: Безсмертна О.В., зав. ОМВ ЦМПБ
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П Р А В О В И Й К В Е С Т.
Форма проведення: квест або теренова гра
Тривалість: 60 хв.
Кількість команд: 2
Учасники гри: старшокласники міських ЗОШ
Загальні правила проведення квеста.
Квест з англійської означає «пошук пригод». Зокрема, на подорожі
персонажів до якоїсь мети через подолання труднощів побудовано
багато міфів (міф про Персея, Геракла тощо), лицарських та
пригодницьких романів. Герої під час подорожей зустрічають
персонажів, які допомагають чи заважають їм.
Також квест відомий під назвою «теренова гра». Це молодіжне
змагання,
у
якому
команди
демонструють
кмітливість,
використовують силу та розум.
Гра відбувається так: усі команди стартують з одного пункту чи місця,
де отримують підказки чи завдання. Далі, озброєні підказками, вони
прямують до місця призначення, виконуючи якесь завдання, причому
враховуються якість і час його виконання кожного з них. Так вони
мають пройти усі точки призначення.
Переможці визначаються за наступними критеріями:
1) час виконання завдання;
2) якість виконання завдання;
3) загальний час проходження квесту.
Перелік пунктів, що входять до «правового квеста»:
1) Інтернет-центр;
2) читальна зала;
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3) фойє;
4) абонемент
Хід заходу.
Для організації гри потрібно 7 учасників. П’ятеро з них, після
попереднього інструктажу, під час проведення квесту перебувають на
точках. Ці учасники повинні мати секундоміри та залікові листипункти (табл. 1).
Таблиця 1.
№ команди

Час виконання
завдання

Підпис

Організатори гри, після привітання, оголошують правила гри.
Правила правового квесту:
◘ Почати відлік часу команди, яка прибула на пункт.
◘ За допомогою секундоміра визначити час виконання завдання і
занести у заліковий листок команди (його зберігає капітан), завіривши
підписом.
◘ Кожна команда йде за своїм індивідуальним маршрутом. Разом із
командами працюють фотографи, які фіксують усі події на місцях.
◘ Пересуватися слід тихо і неквапливо.
◘ Команда покладається лише на власні сили.
◘ За кожне пропущене завдання команді зараховується 20 штрафних
хвилин.
◘ Виграє команда, яка швидше за іншу виконає всі завдання.
◘ У разі порушення правил на будь-якій з точок до часу виконання
завдання на цій точці додається 5 штрафних хвилин.
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Команди стартують з абонементу. Після закінчення організаційної
частини старту капітани кожної команди отримують заліковий листок
команди (табл. 2) та аркуш, на якому у написаному правовому терміні
приховано міститься назва першого пункту, до якого слід іти команді.
Таблиця 2.
No точки

Час виконання
завдання

Підпис

Перша команда. Міжнародна організація кримінальної поліції –
Інтерпол (перша літера «І»).
Друга команда. Урочиста церемонія вступу на посаду новообраного
глави держави Інавгурація – перша літера «І».
Пункт 1. Інтернет-центр.
Організатор пункту вручає учасникам лист із завданнями, які слід
виконати. Завдання містять зашифровану адресу сайту.
Для шифрування використовуються статті Конституції України.
Завдання:
І розділ Конституції «Загальні
конституційного ладу в Україні.

засади»

закріплює

основи

Ст.___ Україна визнається суверенною, незалежною і демократичною,
соціальною, ___________ державою.
Ст. ___ Визначається і діє _____________ верховенства права.
(Ст. 1 – п р а в о в о ю), (ст. 8 – п р и н ц и п).
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Після виконання завдання команді слід відкрити сайт. На ньому
міститься привітання для команди та вікторина, на питання якої
необхідно дати правильні відповіді, наприклад:
Перша команда. 1. На цій мові розмовляли Юлій Цезар і Цицерон,
Юліан Клавдій і Корнелій. У V столітті вона почала вимирати. На ній
записані «Пакти і конституції законів та вольностей Війська
Запорізького». Сьогодні цією мовою широко користується медицина.
(Латинь).
2. У Шрі-Ланці він називається асамблеєю, в Ісландії – альтингом, у
Норвегії – стортингом, в Ірані – меджлісом. А як він називається в
Україні? (Парламент).
Друга команда. 1. Те, що лежить у чорному ящику, – народилося на
американському континенті; визначає основи державного устрою, є
інструментом демократії, має вищу юридичну силу. Що лежить у
чорному ящику? (Конституція).
2. У нас час це слово є крилатим словом і юридичним терміном: так
називають, наприклад, право постійного члена Ради Безпеки ООН
заборонити прийняття рішення, з яким він не згоден. Цим правом
користується і Президент України. Яке це слово? (Вето).
Далі команди вирушають на наступну точку. Якщо вікторина
розгадана вірно, то команда отримує підказку: «Допомогу шукати біля
джерела знань».
Пункт 2. Читальна зала.
Команду зустрічає представник організаторів квесту. Для того, щоб
знайти мету завдання (перша команда – стелаж No 25, поличка No 2,
книга справа п’ята, стор. 25; друга команда – стелаж No 25, поличка
No 2, книга зліва п’ята, стор. 25), необхідно правильно розв’язавши
правниче рівняння, отримавши число, яке і буде номером сторінки.
Відкривши книжку на відповідній сторінці, команда отримує вказівку
на іншу точку.
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Рівняння:
А + (Б : В) – Г = (Д • Е) + Ж + З + И + І, де
А – кількість областей України;
Б – Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом
України, за його дорученням продовжує виконувати свої
повноваження до початку роботи новоствореного Кабінету Міністрів
України, але не довше, ніж ... днів;
В – повноваження Верховної Ради не можуть бути достроково
припинені в останні ... місяців строку повноважень Президента
України;
Г – кількість основних засад судочинства, визначених Конституцією
України;
Д – кількість членів Вищої ради юстиції, яких
всеукраїнська конференція працівників прокуратури;

призначає

Е – перше призначення на посаду професійного судді строком на ...
років здійснюється Президентом України;
Ж – строк повноважень Голови Конституційного Суду України;
З – конституційна кількість членів РНБОУ за посадою;
И – кількість підстав дострокового припинення повноважень
Президента України;
І – кількість членів Вищої ради юстиції, яких призначає Верховна
Рада України.
Розв’язання:
24 + (60 : 6) – 9 = (2 • 5) + 3 +5 + 4 + 3 = 25.
Число 25 — номер сторінки.
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Пункт 3. Фойє.
У цьому пункті команду зустрічає представник організаторів і
пропонує учасникам виконати спортивне завдання. П’ять із шести
учасників зав’язують очі, перш ніж увійти до фойє. Уся команда
вишиковується у шеренгу. У кінці шеренги стає єдиний учасник
команди із відкритими очима. Завдання команди – пройти через
лабіринт та відкрити коробку у кінці лабіринту за допомогою ключа,
який лежить на столі. У коробці символічне уособлення наступного
пункту квесту.
(Книга).
Фінішем для команд є повернення до пункту, з якого вони стартували.
На цих пунктах представники організаторів вручають команді
кросворд «Юридичний калейдоскоп». Відгадавши його, команда у
клітинках по діагоналі отримує назву посадової особи держави,
посаду якої запроваджено 5 липня 1991 р., і прямує до фінішної точки
– абонементу.
КРОСВОРД

1. Система загальнообов’язкових формальних правил поведінки,
встановлених, санкціонованих, забезпечених і гарантованих
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державою, які виражають волю певної частини суспільства,
визначають права та обов’язки учасників правовідносин.
(Право).
2. Герб України.
(Тризуб).
3. Форма державного правління, за якої усе населення держави
або його частина у тому чи іншому порядку обирає на певний термін
державні колегіальні органи законодавчої влади.
(Республіка).
4. Передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне
протиправне, карне діяння, що посягає на суспільні відносини, які
охороняє закон.
(Злочин).
5. Певна частина земної поверхні з визначеними координатами або
межами.
(Територія)
6. Дочка Урана і Геї, друга дружина Зевса. За однією з версій, мати
Прометея. Богиня. Передавала людям повеління Зевса. Зображалася з
пов’язкою на очах (символ неупередженості), терезами в одній руці і
мечем у другій.
(Феміда).
7. Незалежність держави, що полягає у праві самостійно розв’язувати
свої внутрішні та зовнішні політичні проблеми без втручання в них
інших держав, організацій, осіб.
(Суверенітет)
9

8. Здатність особи мати права і обов’язки.
(Правоздатність).
9. Повноважний та відповідальний представник народу у парламенті.
(Депутат).
Після прибуття команд до фінішного пункту – абонементу бібліотеки
– організатори підраховують загальний час, витрачений кожною з них
на виконання всіх завдань. Якщо команда пропустила якісь пункти, то
їй нараховують штрафні хвилини згідно з правилами. Команда, що
витратила найменше часу на виконання завдань, перемагає і отримує
нагороди.
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