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 ВСТУП  

 В кожній країні є правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці 

правила називаються "законами". Законів багато, та серед них є 

найголовніший, що зветься словом "Конституція". Якщо цього головного 

закону не дотримуватися, то в країні не буде порядку. Тому виконувати 

Конституцію повинні всі-всі мешканці країни. 

  Наша Україна теж має свою Конституцію - закон, в якому 

записано всі права українців. Це право на життя, право на житло, право на 

працю, право на відпочинок, право на лікування та багато-багато інших 

прав. Записано в Конституції і наші обов’язки. Наприклад, обов’язок 

захищати свою Батьківщину, обов’язок берегти природу, обов’язок 

виконувати вимоги Конституції та інші.  

 Важко було б уявити наше життя, якби не було Конституції! 

Всюди би панували безлад та негаразди. Отже, Конституція України є 

дуже важливою для всіх нас. 

Цікаві факти про Конституцію України 

 28 червня 1996 року о 9:20 відбулося голосування народних 

депутатів України за прийняття Конституції.  За те, щоб прийняти 

Конституцію України проголосували 315 депутатів; 36 — проти, 12 

утрималися, 30 не голосували. Після ухвалення Конституції Парламентарій 

урочисто вніс до зали синьо-жовтий державний прапор, тоді ж в 

українському парламенті вперше пролунав національний гімн України. 

 Цікаво, що першою вітчизняною конституцією вважається 

Конституція гетьмана Пилипа Орлика. Ми можемо пишатися тим, що ця 

Конституція, прийнята 5 квітня 1710 року, була однією з перших в Європі та 

світі. Адже конституцію Сполучених Штатів Америки було схвалено лише 

1787 року, конституцію Франції та Польщі – 1791 року, конституцію 

Російської імперії – 1905 року.  

 У 2011 році була презентована перша мініатюрна Конституція 

України – книжка розміром 2х3 см. У ній 160 сторінок, а кожна літера не 

більш як 1 мм. Важить книга всього 15 г. Мініатюра вмістила лише десяту 

частину тексту оригіналу. Автор – художник-графік Ігор Степанов – 

витратив на її створення близько двох місяців. 

 У 2019 році в мережі Інтернет з’явилася електронна Конституція 

України для дітей у вигляді коміксів. Авторами Конституції у коміксах стали 

брати Капранови, а художником – Олександр Костенко. 

 



 Пропонуємо і вам долучитись до створення Конституції у вигляді 

квітки. На пелюстках ви можете розмістити інформацію про права та 

обов’язки громадян нашої держави. А можете запропонувати батькам та 

рідним створити власну Конституцію вашої сім’ї, де будуть прописані права 

та обов’язки кожного члена родини. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

 

  

 

Необхідні матеріали: 

- кольоровий та білий папір; 

- клей, ножиці; 

- фломастери, олівці, наліпки, 

вирізки з журналів, 

роздруковані картинки 

 

  

  

 

 

Аркуш кольорового паперу зігнути 

навпіл і ще раз навпіл  

  

  

 

Намалювати пелюстку квітки (з 

одного аркуша отримаємо 4 

пелюстки). Вирізати. Повторити з 

другим аркушем  

 

 

 



  

 

З білого аркуша вирізаємо кружечок 

– серединку (можна обвести 

склянку, або будь який інший 

круглий предмет) 

  

  

 

 

Склеїти квітку (можна в будь якому 

порядку) 

  

  

 

Роздрукувати, написати, 

намалювати, вирізати з журналів 

картинки або наліпки з символами 

прав та обов’язків громадянина 

України 

  

   

 

Оформити це на менших пелюстках 

білого кольору. Приклеїти на 

кольорові пелюстки. 

 

 ГОТОВО! 

 



ОБОВ’ЯЗОК ЗАХИЩАТИ 

ДЕРЖАВУ 

 

ГОТОВО!ДДЕПриклеїт

и на кольорові 

пелюстки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВО НА  

ОСВІТУ 

ПРАВО НА 

ПІКЛУВАННЯ 

ПРАВО НА 

ЛІКУВАННЯ 

ПРАВО НА 

ЖИТЛО 

ПРАВО НА 

ВІДПОЧИНОК 
ПРАВО НА 

ПРАЦЮ 

ПРАВО НА  

ЖИТТЯ 
 

ПРАВО НА ВІЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК 

РІВНІСТЬ ПРАВ 

ЧОЛОВІКА І ЖІНКИ 

ПРАВО НА 

СВОБОДУ 



ПІКЛУВАННЯ ДІТЕЙ ПРО 

БАТЬКІВ 

ОБОВ’ЯЗОК 

СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ 

ОБОВ’ЯЗОК  

БЕРЕГТИ ПРИРОДУ 

ПОВАГА ДО ЧЕСТІ І  

ГІДНОСТІ ІНШИХ ЛЮДЕЙ 
 

ШАНУВАТИ ДЕРЖАВНІ   
 СИМВОЛИ 

ДОТРИМАННЯ 

ВИМОГ КОНСТИТУЦІЇ 

ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ 

ПРО ДІТЕЙ 

БЕРЕГТИ КУЛЬТУРНУ 

СПАДЩИНУ 

НЕ ПОСЯГАТИ НА ПРАВА  

І СВОБОДИ ІНШИХ ЛЮДЕЙ 


