
Урок з правознавства "Правопорушення" 

Тема: Правопорушення 

Мета:  
Сформувати в учнів поняття «правомірна поведінка», «правопорушення», познайомити з 

видами правопорушень та причинами правопорушень. Формувати вміння визначати чи є 

певні події правопорушенням і до якого виду правопорушень вони відносяться, аналізувати 

події суспільного життя з точки зору права. 

Виховувати правову свідомість. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу 

Форма проведення: урок-презентація 

Обладнання: мультимедійне обладнання, картки із правовими ситуаціями, тестами 

Хід уроку 

І. Організація класу 
Привітання  

ІІ. Оголошення тами та завдань уроку 
 Слово вчителя: 

- Сьогодні на уроці ми будемо працювати над темою: «Правопорушення».  

- Які ключові поняття ми повинні розглянути на уроці? 

Учні: 

 - Визначити, що таке правопорушення 

 - Визначити види правопорушень? 

- З’ясувати  ознаки правопорушень? 

- Визначити причини правопорушень? 

( на дошці ключові слова: правомірна поведінка, правопорушення, ознаки правопорушення, 

види правопорушення, причини правопорушення) 

Слово вчителя: 

- Ви вірно визначили завдання уроку.  

- Наприкінці уроку ви будете знати: 

1) Зміст понять «правомірна поведінка» та «правопорушення». 

2) Ознаки, види та причини правопорушень. 

Будете вміти: 

1) Визначати чи є певні події правопорушенням. 

2) Визначати види правопорушень. 

3) Аналізувати події суспільного життя з точки зору права 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Поняття і ознаки правопорушення 
Практикум. Аналіз ситуацій. 

Слово вчителя: 

- Щодня кожний з нас дотримується певних правил поведінки, норм. Але іноді трапляються 

випадки, коли людина з тієї або іншої причини порушує встановлені державою норми. Я 

пропоную вам зараз проаналізувати приклади ситуацій та визначити, які правила, норми 

поведінки було порушено. 

 Кадри з кінофільмів: «Діамантова рука», «Іван Васильович змінює професію», « Операція 

И».Після коментарів учнів робота в парах: 

-         Учень запізнився на урок ( Правила поведінки учня) 

-         На уроці учень користувався мобільним телефоном ( Правила поведінки учня) 

-         Працівник підприємства запізнився на роботу (Трудова дисципліна) 

-         Дівчинка перейшла дорогу в неустановленому місці (Правила Дорожнього руху) 

-         Водій перевищив швидкість (Правила Дорожнього руху) 

-         Пасажир не сплатив за проїзд у транспорті ( Правила проїзду у транспорті) 

-         Учень прогуляв урок правознавства (Правила поведінки учня) 

-         Підприємець не сплатив податок ( Правила підприємницької діяльності) 



-         Господар вивіз сміття на узбіччя дороги ( Екологічне право) 

-         Власник будинку не сплачує за електроенергію ( Договір з Обленерго про правила 

постачання електроенергії) 

Слово вчителя: 

- В усіх випадках було порушено встановлені державою правила та норми поведінки. Яким 

одним словом ми можемо назвати таку поведінку людей – суб’єктів права? 

Учні: 

- Правопорушення. 

Слово вчителя: 

- Що ж позначає поняття «правопорушення»? 

Учні: 

- Вчинки людей, якими порушуються приписи діючого права. 

Слово вчителя: 

- Отже, ми розглянули зміст поняття «правопорушення». Зверніть увагу на табліцю 

«Мозковий штурм» 

Слово вчителя: 

- Ми розглянули декілька правопорушень. Які спільні ознаки цих правопорушень ви можете 

назвати?  

Учні: 

-         Порушення певних правил поведінки ( Протиправність) 

-         Наявність вини особи, яка вчинила правопорушення (Винність) 

-         Наявність шкоди ( Шкода) 

-         Вчинення правопорушення особою, яка досягла віку притягнення до відповідальності 

певного віку (Карність) 

( Ознаки на дошці) 

Слово вчителя: 

-         Однією з ознак правопорушення є його винний характер. Зверніть увагу на схему. 

 

( Коментування змісту схеми) 

Практикум. Аналіз ситуацій. 

Слово вчителя: 

- Я пропоную вам зараз спробувати визначити форму вини особи у конкретній ситуації. По 

черзі ви виберете ситуацію та прокоментуєте форму вини: 

Грабіжник вихопив сумку у жінки ( Прямий умисел) 

Два мотоцикліста змагалися у швидкості на проїжджій частині дороги. Один з них збив 

пішохода. ( Непрямий умисел) 

Власник комп’ютерного клубу установив у приміщенні надмірну кількість комп’ютерів, що 

загороджували вихід. Через збільшувальну напругу сталося замикання, виникла пожежа, що 

призвела до людських жертв. (Недбала необережність) 

Водій маршрутного таксі перевищив швидкість. Сталася ДТП. Були травмовані пасажири. ( 

Непрямий умисел) 

Лікар не надав своєчасно хворому першу медичну допомогу, внаслідок чого хворий помер. ( 

Непрямий умисел) 

Діти залишилися вдома без догляду батьків, гралися сірниками. Сталася пожежа. ( 

Легковажність) 

2. Причини правопорушень 
Мозковий штурм 

Слово вчителя: 

- Скажіть, будь ласка, чому трапилися ці правопорушення? 

Учні: 

-         Спокуса 

-         Небезпечні розваги 

-         Невихованість 

-         Легковажність батьків 



-         Бажання заробити більше грошів 

-         Характер людей 

-         Байдужість 

Слово вчителя: 

- Причин, що призводять до правопорушень безліч. Можна визначити одну, глобальну, 

причину – соціальні суперечності, їх ще називають «хворобою суспільства». Отже, досить 

часто інтереси окремих людей або груп людей не співпадають з інтересами суспільства, з 

вимогами існуючого права. Виникає протистояння між тим, що хочеться і тим, що 

дозволено. Розрізняють такі причини правопорушень. 

( Слайд 6) 

( Учитель коментує схему) 

Практикум. Аналіз ситуацій. 

Слово вчителя: 

- Я пропоную вам обрати ситуацію та визначити причину правопорушення. 

( Підприємець подав до податкової інспекції звіт, вказавши занижену інформацію про 

прибуток 

Громадянин К. довгий час не міг знайти роботу і, щоб купити продукти харчування для своєї 

родини, він скоїв крадіжку чужого майна для продажу. На виручені кошти придбав 

продукти. 

Учень Д. ріс у неблагонадійній сім’ї. Батькам не було діла до сина. Він прогулював школу. А 

пізно ввечері з друзями зупиняв поодиноких перехожих та грабував їх. 

Громадянин І. був неврівноважений і під час сварки з товаришем побив його. 

Юнак вживав наркотики. Для того, щоб купити нову дозу пограбував сусідку – заліз у вікно і 

вкрав гроші. 

Для розваги підлітки побили однокласника. Бійку знімали на відео мобільного телефону.)  

( Учні по черзі зачитують ситуацію та називають причину правопорушення) 

Слово вчителя: 

- Як правило, правопорушення зумовлюється не якоюсь однією причиною, а відразу 

кількома. Виявлення цих причин і є одним із завдань діяльності правоохоронних органів, 

посадових осіб держави, слідчого, який розслідує справу. Усунути усі причини 

правопорушень, звичайно, неможливо. Але завдання держави полягає в тому, щоб звести 

причини, які викликають правопорушення, до мінімуму. 

3. Види правопорушень 
Слово вчителя: 

- Усі названі сьогодні на уроці правопорушення за ступенем їх суспільної небезпеки були 

неоднакові. Одні менш небезпечні, інші – більш. Тож, в юридичній науці їх поділяють на дві 

групи – проступки і злочини. Проступок має меншу суспільну небезпеку, ніж злочин.  

 

- В залежності від того, в якій галузі суспільних відносин було здійснено правопорушення, 

розрізняють такі види правопорушень. 

( Учитель коментує схему) 

- А тепер, я пропоную вам самостійно попрацювати і спробувати дібрати до кожного виду 

правопорушень правильне пояснення, поставивши у відповідний квадратик потрібний 

порядковий номер. 

Завдання: 

  Дисциплінарні 

правопорушення 

1. Найтяжчі правопорушення за своїм характером, в законодавстві 

називають злочинами. 

  Адміністративні 

правопорушення 

2. Правопорушення, вчинені у сфері майнових і певних 

немайнових відносин, що регулюються цивільним, трудовим, 

сімейним, екологічним та іншими галузями права. 

  Кримінальні 

правопорушення 

3. Протиправні дії чи бездіяльність, які посягають на державний 

або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за які законодавством 

передбачено адміністративну відповідальність. 



  Цивільно-правові 

правопорушення 

4. Порушення трудових, службових, військових та інших 

обов’язків, за скоєння яких передбачається дисциплінарна 

відповідальність. 

  

4. Шляхи зниження кількості правопорушень. 
Робота над творчим проектом 

Слово вчителя: 

- А зараз я пропоную вам скласти проект «Зразкове місто». Цей проект ми запропонуємо 

розглянути на засіданні місцевої ради, щоб у нашому місті зменшилася кількість 

правопорушень. 

У вас на партах стіки. Напишіть, будь ласка, які заходи треба проводити для жителів міста, 

щоб зменшилася кількість правопорушень. 

Учні записують, по черзі виходять до дошки і коментують: 

-         виховні заходи у школах 

-         зустрічі з працівниками правоохоронних органів 

-         рейди міліції ввечері та вночі 

-         охорона магазинів, банків, будинків, державних установ 

-         передачі на місцевому телебаченні з профілактики правопорушень 

-         роз’яснювальна робота через засоби масової інформації 

-         конкурси «Зразковий будинок, вулиця, місто» 

Слово вчителя: 

- Ви добре попрацювали над проектом. Ми можемо передати його депутатам місцевої ради, 

вони, можливо, на засіданні розглянуть його та допоможуть втілити його в життя. 

ІV. Підсумок уроку 
Слово вчителя: 

- Пригадайте завдання, що ми ставили на початку уроку. 

 

Узагальнююча бесіда: 

-         Які поняття ми пояснювали на уроці? 

-         Яку поведінку називають правомірною? 

-         Що таке правопорушення? 

-         Чому трапляються правопорушення? 

-         Які види правопорушень ви знаєте? 

-         Наведіть приклади правопорушень? 

-         До якого виду вони належать? 

Оцінювання рівня навчальних досягнень 

V. Домашнє завдання 
1. Підібрати із засобів масової інформації приклади правопорушень, визначити до якого виду 

вони належать. 

  

 

 

 

 

  

 


