
Перелік заходів 

до відзначення 25-ї річниці Конституції України 

 

№ 

п/п Назва заходу Термін проведення Можливі учасники 
Відповідальні 

виконавці 

1. 

Проведення конкурсу 

есе «Мої конституційні 

обов'язки як 

громадянина України»  

Прийом творів 

з 28 квітня по 

21 травня 2021 р. 

Оголошення 

результатів 

28 травня 2021 р. 

Студенти 1 курсу 

юридичного 

факультету 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

правоохоронної 

діяльності та 

загальноправових 

дисциплін, а також 

члени студентського 

наукового гуртка 

«Правник» 

2. 

Проведення 

інтерактивної гри «Чи 

знаємо ми свої 

конституційні права?»  

З 11 по 20 

травня 2021 р. 

Учні старших класів 

шкіл м. Чернігова та 

Чернігівської області 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

правоохоронної 

діяльності та 

загальноправових 

дисциплін, а також 

члени студентського 

наукового гуртка 

«Правник» 

3. 

Інтерактивна гри 

«Країна гідності», 

спрямованої на 

вивчення соціальних 

прав людини 

20 травня 

2021 р. 

Учні старших класів 

ЗОШ №19  

м. Чернігів. 

Керівник та 

консультанти 

юридичної клініки 

«Adiutorium» НУ 

«Чернігівська 

політехніка» 

4. 

Робота окремої Секції 

«Конституційний 

розвиток України: 

сучасність та 

перспективи», 

приуроченої до 

святкування 25-ї 

річниці Конституції 

України (в межах VІІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції молодих 

учених і студентів 

«Проблеми захисту 

прав та свобод людини 

і громадянина») 

18-19 травня 

 2021 р. 

 На базі юридичного 

факультету ННІ 

права і соціальних 

технологій  

5. 

Інтерактивна гра «Знай 

свої права» 

15.06.2021 р. Студенти групи 

МКІ-201 

Кафедра соціальної 

роботи, 

Герасименко О.В. 

6. 

Онлайн флешмоб  

до Дня Конституції 

України 

15.06.2021 р. Студенти групи 

МКІ-201 

Кафедра соціальної 

роботи, 

Герасименко О.В. 
 
 

 



7. 

Бесіда зі студентами на 

тему: 

«Конституція - 

фундамент суверенітету» 

17.06.2021 р. 

14.10-15.30 

(зум-конференція) 

Студенти груп 

 СП-201, СП-181, 

МФРп-201 

Кафедра креативних 

індустрій та 

соціальних 

інновацій, 

Новик Л.М. 

8. 

Кураторська година на 

тему: «Людська гідність 

та свобода вибору як 

основні права людини» 

23.06.2021, 

15.30-16.50 

(зум-конференція) 

Студенти груп  

СП-191 та  

МСПДп-201 

Кафедра креативних 

індустрій та 

соціальних 

інновацій,  

Лещенко М.Є. 

9. 

Круглий стіл до дня 

Конституції України 

25.05.2021, 

14.00 

(зум-конференція) 

Студенти груп  

ФР-181 та ФР-171 

Кафедра фізичної 

реабілітації, 

Супронюк М.В. 

10. 

«Висадка алеї дерев 

приурочена до 25-ї 

річниці Конституції 

України» 

Травень-червень 

2021 р. 

Здобувачі вищої 

освіти спеціальності 

205 «Лісове 

господарство», 

201 «Агрономія». 

Кафедра аграрних 

технологій та 

лісового 

господарства, 

Тимошенко О.П. 

11. 

Проведення 

кураторських виховних 

години за загальною 

тематикою «Права 

людини в Конституції 

України" 

Травень-червень 

2021 р. 

Здобувачі вищої 

освіти спеціальності 

073 «Менеджмент»  

Кафедра управління 

персоналом та 

економіки праці, 

Мекшун Л.М. 

12. 

Проведення 

кураторських виховних 

години за загальною 

тематикою «День 

Конституції - 

національне свято 

багатьох країн світу» 

Травень-червень 

2021 р. 

Здобувачі вищої 

освіти спеціальності 

242 «Туризм»  

Кафедра туризму, 

завідувачка кафедри 

туризму, 

еленська О.О. 

13. 

Conducting an English 

Speaking Club 

“Constitution and its role 

in the life of young 

Ukrainians”. 

Травень-червень 

2021 р. 

Окремі здобувачі 

вищої освіти 

першого та другого 

курсів  

Кафедра іноземних 

мов професійного 

спрямування, 

Ушата Т.О., 

Ніколаєнко О.В. 

14. 

Віртуальна виставка 

"Конституція – 

Основний Закон держави 

(від Конституції Пилипа 

Орлика до Конституції 

незалежної України)" 

https://en.calameo.com/rea

d/004246877fea16ccc1fce 

Червень 2021 р. 

 Наукова бібліотека 

НУ «Чернігівська 

політехніка» 

15. 

Відкритий перегляд 

літератури до 25-річниці 

Конституції України 

Червень 2021 р. 

 Наукова бібліотека 

НУ «Чернігівська 

політехніка» 

 

https://en.calameo.com/read/004246877fea16ccc1fce
https://en.calameo.com/read/004246877fea16ccc1fce

