
Урок: « Права  людини » 
Мета: підвищити обізнаність підлітків в сфері прав людини, їх ролі в житті кожної людини; 

розкрити поняття «права людини»; надати інформацію про основні положення Загальної 

декларації прав людини; познайомити учасників з обов’язками громадянина України. 
 
Основні  поняття: права людини, людська гідність, особиста гідність, обов’язки громадянина 

України; декларація, Конституція. 
Тип уроку:  комбінований. 
 
 1. Вступне слово вчителя.  
      Сьогодні ми проводимо урок « Права людини ». Після вивчення якого ви зможете 

розповідати, що таке права людини, які права міститися в Загальній декларації прав людини, в 

чому полягає її значення. Ви познайомитесь з правами та обов’язками громадянина України. 
Права людини можна розуміти як щось, що визначає базові норми, необхідні для того, щоб жити 

кожній людині в світі з почуттям гідності. Гідність - це моральна риса, яка відображає унікальну, 

неперевершену цінність людини. Права людини - це насамперед її можливості існувати та 

розвиватися як особистість. Юридично права людини закріплені в системі міжнародних і 

національних документів у сфері прав людини.  
 
 2. Вправа «Як ви думаєте?»  
 
Необхідне оснащення: робочий зошит, папір формату А3 або А1, набори карток (додаток №1) 
Хід вправи 
Вчитель об’єднує учасників в 3 малі групи: 
Роздає папір формату А3 або А1, набори карток (додаток №1) і дає завдання. 
1. Розділити маркером папір на 3 частини (сектори) кожну частину підписати (у горі) відповідно 

до зразка: 
 
у деяких випадках,              у більшості випадків,                  завжди. 
 
2. Прочитати зміст картки, покласти в один з цих секторів і обговорити аргументи, чому саме це 

повинно дотримуватися так, як ви визначили. Наприклад: на картці написано «не можна 

катувати». Якщо ви вважаєте, що це повинно бути завжди покладіть у сектор «завжди». 
Назви секторів означають що, дії які записані на карточках, можуть відбуватися «у деяких 

випадках», «у більшості випадків», «завжди». 
Після завершення, групи презентують свої результати. 
 
Коментар вчителя. 
Цей перелік прав – схожий з Загальною декларацією прав людини. Вчитель пропонує 

ознайомитись із змістом Загальної декларації прав людини у скороченому вигляді. 
Засади прав людини проголошені Загальною декларацією прав людини, яка була прийнята 10 

грудня 1948 року. Цей день відзначається у усьому світі як день прав людини.. Сила декларації є 

в тому, що в ній уперше комплексно сформульовані всі основні права і свободи та 

обґрунтовується необхідність їхнього захисту. У преамбулі декларації підкреслено, що визнання 

гідності, рівних і невід'ємних прав людини є основою мирного розвитку, свободи і 

справедливості. 
 Запитання для обговореннях 
1. Яку інформацію ви отримали, виконуючи цю вправу ?  
2. Чому необхідно вам знати права людини? 
 
 3. Інформаційне повідомлення « Що таке права людини»  
 
Необхідне оснащення: робочий зошит, аркуш паперу для, маркери. 
Хід проведення  
На початку, вчитель запитує учасників, як би вони визначили поняття «права людини»?  
Підсумовуючи вислови учасників, вчитель дає таке визначення даному поняттю: 
Права людини – це забезпечення державою можливості задовольнити людиною своїх життєвих 



потреб та інтересів. 
А потім вчитель надає інформаційне повідомлення.  
Права людини потрібні для того, щоб захистити і зберегти людську суть кожного, щоб 

забезпечити кожній людині гідне життя - життя, яке людина заслуговує. 
Ознаки прав людини: 
1. Права людини належать кожній людині тому, що вона народились людиною. Права людини не 

можна купити, або успадкувати тому що: Права Людини – це «природні прав» кожної людини 
2. Права людини однакові для кожної людини, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, 

релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походженнях, стану 

здоров’я, майнового інших відмінностей. 
3. Права людини універсальні. Із універсальності прав виходить дуже важливий принцип, на 

якому ґрунтуються права людини – рівність. Всі люди рівні хоча б тому, що вони люди. 
4. Права людини – неподільні: різні права пов’язані між собою: здійснення одного, як правило, 

залежить від дотримання інших;немає жодного права, яке б вважалось важливішим за інше. 
5. Оскільки права людини мають відношення до самого факту людського існування, їх не можна 

відняти, їх не можна втратити тому, більшість прав людини є невід’ємними. Права Людини 

можуть бути лише обмежені заради безпеки інших людей, заради прав інших людей. 
6. Джерелом прав людини є людська гідність. «...права випливають з властивої людській особі 

гідності» (із преамбул до Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права і 

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права). Людська гідність (достоїнство) – 
(витікає з суті людської) властива і немовляті, і злочинцю. Особиста гідність – близьке до 

людського достоїнства, але його ми заробляємо самі і воно зростає, якщо ми поводимося 

благородно і падає, якщо здійснюємо що-небудь погане».  
7. Права людини - це ті основні стандарти, без яких люди не можуть жити з відчуттям своєї 

людської гідності. Повага до них є передумовою повного та цілісного розвитку окремої особи та 

всього суспільства. 
8. Права людини – діють у взаємо відносинах «влада – людина». Права людини – це межі влади. 

Спроби застосувати методологію і термінологію прав людини до відносин між людьми не 

виправдалися і, говорячи сьогодні про права людини, ми маємо на увазі взаємовідносини між 

людиною і державою. І хоч сім'я, любов, дружба або відносини з сусідами є джерелами цілого 

ряду прав і обов'язків, поняття прав людини до них не застосовується 
9. Права людини визначають ту сферу життєдіяльності людини, в яку влада не може втручатись і 

ті обов’язки, які має держава щодо людини. Тому права людини називають позитивними – тобто 

розуміють як обов’язки влади перед кожним членом суспільства (наприклад право на освіту. В 

той же час «свободи» – негативні права – тобто вони забороняють державі втручатися в деякі 

сфери нашого життя (свобода слова і сумління – заборона втручання в життєво важливі сфери – 
утримання від дій, що обмежують ці права. В юридичній літературі поряд зі словами «права 

людини» ви можете зустріти «свободи», як-от: свобода слова, свобода думки. Право є тим, 

реалізацію чого держава гарантує, свобода ж є простором, в який державі не можна втручатися. 

Тому іноді кажуть «права і свободи людини». 
10. Жодна людина не може відмовитися від своїх прав без важливих правових наслідків. Якби 

навіть хтось відмовився добровільно від своїх прав, наприклад права на суд, така відмова не мала 

б правової сили – влада не може цього використати і визначити йому покарання без судового 

процесу. 
11. Права людини юридично гарантовані. Міжнародними і державними документами  
12. Держава мусить гарантувати дотримання прав і свобод своїм громадянам. Права і свободи 

громадян становлять кордон для втручання влади. Якщо влада чи її представник (скажімо, 

державний службовець) порушить чиїсь права або свободи, громадянин має право звернутися до 

суду, незалежного від цієї влади. 
13. Права людини стосуються різних сфер життя і діяльності людей. Найчастіше ми говоримо 

про особисті права, політичні, економічні, соціальні й культурні. Особисті права стосуються 

охорони приватного життя особистості, її свободи, безпеки, власності. Політичні права – це 

права, що ними користується людина як учасник громадського життя і які пов'язані з участю 

громадян у виконанні та контролюванні влади. Економічні права стосуються людини як учасника 

господарського життя: права власності й праці, право на страйк та ін. Соціальні права 

зобов'язують державу до створення умов гідного рівня життя, охорони здоров'я і соціального 

забезпечення. Культурні права містять право на навчання та участь у культурному житті» 
 Запитання для обговорення  



Чому вам необхідно знати права людини ? 
 
 4. Вправа  «Права людини – база правового положення в державі»  
 
Необхідні матеріали: додаток, аркуші паперу для, маркери. 
Хід вправи. 
Кожний учасник отримує один маленький аркуш кольорового паперу  з однією літерою на ньому 

(«А», «Б», «В» ). Потім учасники об’єднуються в 4 малі групи за ознакою кольору паперу.  
Після цього ведучий дає групам завдання:  
1) ознайомитися зі змістом певної частини тексту (додаток 2)  
- перша мала група працює з частиною 1 тексту , 
- друга – з частиною 2 тексту , 
- третя – з частиною 3 тексту , 
2) виділити головне й обговорити, яку саме інформацію учасники будуть передавати іншим 

групам.  
За командою вчителя учасники перегруповуються за ознакою «літери». Об’єднавшись у нові 

групи, вони по черзі повідомляють один одному зміст своєї частини тексту .  
За командою вчителя учасники знову повертаються в малі групи, сформовані на початку вправи, 

тобто за ознакою «кольору» паперу й обговорюють та узагальнюють інформацію, отриману в 

попередніх групах. 
Потім на основі узагальненої інформації вони складають і малюють «карту інформації» (чи 

опорний конспект). Перед виконанням ведучий уточнює, як учасники розуміють, що таке «карта 

інформації» чи опорний конспект. «Карта інформації» – коротка схема, в якій за ключовими 

словами відображена інформація, яку хочуть передати. 
Після закінчення групи презентують «карту інформації» – кожна мала група свою.  
 
 Запитання для обговорення  
1. Чому перелік обов'язків набагато менший, ніж перелік прав і свобод громадян в Україні?  
2. Чи пов'язані між собою права та обов'язки громадян? Доведіть свою думку. 
3. Що показало виконання даної вправи ?  
 
 5. Підсумки заняття  
 
Вчитель пропонує учасникам пригадати все, що відбувалось протягом заняття і по черзі 

відповісти на запитання. 
1. Які знання ви отримали на занятті?  
2. Як ви використовуватиме ці знання в повсякденному житті? 
 
 
 
 

Додаток 1 
Матеріал до вправи «Як ви думаєте?» 
Набори карток 
Картка № 1 
Не можна вбивати 
Картка № 2 
Людям дозволяється критикувати свій уряд 
Картка № 3 
Не можна катувати 
Картка № 4 
Люди можуть розмовляти і зустрічатися з коханою людиною 
Картка № 5 
Не можна мати рабів 
Картка № 6 
Не можна примушувати людину працювати 
Картка № 7 
Досягнувши певного віку, людина може одружуватися з ким хоче 



Картка № 8 
Людина, звинувачувана у скоєні злочину, повинна бути судима тим, хто не має відношення до 

справи 
Картка № 9 
Люди можуть говорити і писати те, що хочуть 
Картка № 10 
Люди можуть подорожувати і покидати свою країну, якщо вони того бажають. 
Картка № 11  
До всіх людей треба ставитись однаково, незалежно від їх статі, зовнішності, віку або країни, з 

якої вони приїхали. 
Картка № 12 
Приватні листи не можна читати, а розмови — підслуховувати 
Картка № 13 
Люди, які знаходяться у в'язниці, повинні знати, чому їх там тримають 
Картка № 14 
Люди можуть мати або не мати релігійних переконань 

 

Додаток 2 
 
Права й обов'язки, які визначає для тебе Конституція України та національне законодавство? 
 
1 частина  
У сучасній Конституції України записані всі три покоління прав. Спочатку там перераховані 

особисті права, потім – політичні, соціально-економічні та культурні.  
Особисті права ЛЮДИНИ – такі права, які належать будь-якій людині від народження, – свобода 

і рівність, право на життя, на повагу людини, недоторканність особистості, житла, таємниця 

листування, переговорів і особистої інформації, свобода пересування, свобода совісті або 

віросповідання, свобода думки і слова, право на справедливий суд та інші права; 
Політичні права ГРОМАДЯНИНА – такі права, які належать, як правило, тільки громадянам 

конкретної держави – право на участь в управлінні цією державою, виборче право, право на 

звертання до державних органів, право на проведення мирних мітингів, демонстрацій, ходів, 

пікетувань, право на об'єднання, тобто створення профспілок, політичних партій та інших 

громадських організацій. 
Соціально-економічні та культурні права. До нього відносять: право на працю, право на житло, 

право на приватну власність, право на сім'ю, право на здоров'я, право на відпочинок, право на 

освіту, свободу творчості, право на користування культурними цінностями та інші права. 
Розділ про права людини – один із найважливіших у Конституції. 
 
2 частина  
Особистісні права 
Отже, першу їх групу становлять особистісні права, які необхідні нам для фізичного існування та 

розвитку. Це, насамперед, невід'ємне право на життя (ст. 27). Україна, йдучи за європейською 

практикою, скасувала смертну кару як міру покарання навіть за найтяжчі злочини. Очевидно, що 

гарантіями права на життя є проведення державою миролюбної політики, яка виключає війни та 

конфлікти, ефективна боротьба зі злочинністю, особливо з терористичними акціями, відповідний 

рівень системи охорони здоров'я, зокрема, запобігання дитячій смертності тощо. 
Конституція України закріплює право кожного на повагу до його гідності та встановлює норму, 

за якою катування й інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види 

поводження і покарання є грубим порушенням прав людини (ст. 28). 
Ст. 29 Конституції України передбачає право кожної людини на свободу та особисту 

недоторканність. Це право як одне з найважливіших прав людини передбачає презумпцію 

невинуватості, процесуальні права людини під час попереднього слідства, судочинства, у 

випадках позбавлення волі, а також право на компенсацію в разі, коли людина стала жертвою 

незаконного затримання або арешту. 
Конституція України гарантує кожному недоторканність житла, таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 30). Ніхто не може зазнавати 

втручання в його особисте і сімейне життя (ст. 32). 
Особисті права і свободи громадян України 



Особисті (цивільні) права і свободи Конституція України Загальна декларація прав людини 
1 Право на життя, на свободу, на 
Особисту недоторканість 
ст. ст. 27, 29 ст. 3,9,10 
2 Право на гуманне і гідне людини відношення до неї ст. 28 ст. 5 
3 Рівність всіх перед законом ст. 24 ст. 2 
4 Право на відновлення в правах, на судовий захист ст. ст. 55, 56, 59, 63 ст. ст. 7, 8 
5 Право на об'єктивний і всебічний розгляд судом справи відносно людини, звинуваченої в 

здійсненні злочину ст. ст. 55, 56 ст. ст. 7, 8 
6 Право на визнання винності людини тільки за рішенням суду ст. 62 ст. 11 
7 Право на особисте і сімейне життя ст. 32 ст. 12 
Процесуальні права, які передбачають доступ індивіда до системи справедливого судочинства. В 

першу чергу — це захист прав і свобод людини судом, право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб (ст. 55). Якщо ж ці органи вчинили незаконні дії чи допустили бездіяльність, 

вони несуть майнову відповідальність. 
Кожна особа має право на правову допомогу, яка реалізується у наданні консультацій і 

роз'яснень із юридичних питань, усних і письмових довідок щодо законодавства, посвідченні 

копій відповідних документів, здійсненні пред¬ставництва в суді, інших державних органах, у 

правовому забезпеченні під¬приємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян тощо. 
У Конституції України вперше закріплений принцип (одна дія двічі не карається), відомий до 

цього тільки з норм міжнародного права, тобто ніхто не може бути вдруге засуджений чи 

покараний за злочин, за який він уже був остаточно засуджений або виправданий відповідно до 

закону. 
 
3 частина 
Громадянські та політичні права. 
Третю групу прав становлять громадянські та політичні права. Це право на свободу пересування, 

вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України як громадянам 

України, так і всім іншим особам, що на законних підставах перебувають на її території (ст. 33); 

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має 

право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або 

в інший спосіб— на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, для охорони здоров'я 

населення, захисту репутації або прав інших людей та ін. (ст. 34). Конституція України також 

гарантує кожному право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35). Невід'ємним правом 

громадян України є право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 

36). Ст. 38 Конституції України гарантує право брати участь в управлінні державними справами, 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним, а ст. 39 — право на 

мирні збори, мітинги, походи і демонстрації. 
Політичні права і свободи громадян України 
Політичні права і свободи Конституція України Загальна декларація прав людини 
1 Свобода думки і слова ст. 34 ст. 18, 19 
2 Свобода зборів, мітингів, демонстрацій ст. 39 — 
3 Право звертання до органів державної влади, місцевого самоврядування, до посадових осіб ст. 

40 — 
4 Право громадян об'єднуватися в політичні партії, громадські організації, професійні союзи ст. 

36 ст. 20 
5 Право громадян брати участь в управлінні державними справами ст. 38 ст. 21 
 
Важливу групу прав становлять економічні права, серед яких право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю та результатами своєї інтелектуальної праці (ст. 41), право на 

підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42). Відповідно до Конституції 

України, систему соціальних прав становлять права на працю (ст. 43), страйк (ст. 44), соціальний 

захист (ст. 46), житло (ст. 47), достатній життєвий рівень (ст. 48), а також на охорону здоров'я, 

медичну допомогу й медичне страхування (ст. 49). Самостійною групою конституційних прав є 

право на освіту (ст. 53); свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості; право на 

результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 54) тощо. 



Соціальні, економічні  
і культурні права громадян України.  
Основні соціально економічні права. 
Чим гарантуються (за Конституцією України) 
1 2 
Право на працю 
(ст. 43) 
▲ Вільний вибір праці (примусова праця заборонена)  
▲ Своєчасне отримання заробітної плати не нижче визначеною законом 
▲ Безпечні, здорові умови праці  
▲ Право на захист від незаконного звільнення  
▲ Рівні можливості у виборі професії, роду трудової діяльності, реалізація програм професійно-
технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 
▲ Право на страйк з метою захисту економічних і соціальних інтересів (ст. 44) 
Право на відпочинок 
(ст. 45) 
• Надання днів щотижневого відпочинку 
• Надання оплачуваного щорічної  
• Встановлення скороченого робочого дня для окремих професій і виробництв 
• Встановлення скороченої тривалості роботи в нічний час 
Право на соціальний захист 
(ст. 46) 
■ Загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок страхових внесків громадян, 

підприємств, установ, організацій, а також бюджетних і інших джерел соціального забезпечення 
■ Створення мережі державних, комунальних, приватних установ для догляду за 

непрацездатними 
■ Пенсії, соціальні виплати, посібники - не нижче за прожитковий мінімум 
Право на житлі 
(ст. 47) 
■ Створення умов, при яких кожен громадянин матиме можливість побудувати житло, придбати 

його у власність або узяти в оренду  
■ Громадянам, що потребують соціального захисту, житло надається державою безкоштовно або 

за доступну для них плату 
Право на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування 
(ст. 49) 
• Державне фінансування відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-
профілактичних програм 
• Безкоштовна медична допомога в державних і комунальних установах охорони здоров'я; 

мережа таких установ не може бути скорочена 
• Розвиток лікувальних установ всіх форм власності  
• Розвиток фізичної культури і спорту  
• Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 
Право на освіту 
(ст. 53) 
● Обов'язковість повної середньої освіти 
● Доступність і безкоштовність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, 

вищої освіти в державних і комунальних учбових закладах (де вищу освіту можна здобути на 

конкурсній основі) 
● Право національних меншин здобувати освіту на рідній мові 
Ось скільки прав та свобод гарантують тобі Конституція України і закони України. І цей перелік, 

як зазначалося, не є вичерпним. У випадку порушення цих та інших прав необхідно вміти себе 

захистити, про що ти ми поговоримо на наступному занятті..  
Конституція України не тільки проголошує права і свободи, а й гарантує забезпечення їх 

державою. Держава бере на себе відповідальність забезпечувати права і свободи людини і 

громадянина, сприяти їх реалізації, охороняти і захищати. Свої права і свободи громадяни 

можуть захищати в суді. 


