
 
Виховний захід 

до Міжнародного дня захисту прав людини 
«Подорож країною Закону та Права» 

 
 Щорічно 10 грудня в світі відзначають Міжнародний день захисту прав 
людини. Ця дата була впроваджена Генеральною Асамблеєю ООН в 1950 році 
на честь прийняття 10 грудня 1948 року Загальної декларації з прав 
людини. Декларація стала першим світовим документом, що сформулював 
положення про права людини. 
 Загальна декларація прав людини, проголосила рівність всіх жителів планети 
перед законом. Людина, її життя і гідність, права та свободи визнано найвищою 
цінністю кожної держави. Проголошено, що всі люди рівні у своєму достоїнстві 
та правах. При цьому права та свободи людини є невідчужуваними та 
непорушними. Вони належать кожній людині від самого народження й 
протягом усього життя, не залежать від волі держави, не даруються й не 
можуть бути скасовані. Будь-які угоди, спрямовані на обмеження прав людини, 
визнаються недійсними. 
 Це – наше сьогодні, але цікаво прослідкувати, як саме наші пращури 
дійшли до розуміння того, що права людини слід захищати? 
Давним-давно, ще у стародавні часи, у людей виникла необхідність 
відстоювати свої права. Спочатку це робили силою. Слабка людина не мала 
жодних прав, якщо в неї не було сильного покровителя, що бажав би допомогти 
їй у вирішенні спорів. 
 Тривалий час діяв неписаний закон «Хто сильний, той і правий». Але 
коли виникли перші держави, правителі яких прагнули встановити загальний 
справедливий порядок і норми життя для усіх громадян, у людське суспільство 
прийшов закон права. Тепер держава ставала на захисті й сильного, й слабкого. 
Головним критерієм права стала справедливість, а не сила. 
 З тих пір минуло чимало століть. Держави створювалися, розросталися, 
процвітали або гинули. Чому? Як свідчить історія, правителі й уряд не завжди 
піклувалися про свій народ. Так, оголошуючи сусідній країні війну чи 
приймаючи яке-небудь політичне рішення, правитель прагнув задовольнити 
лише свої інтереси й зовсім не замислювався над долею простих людей. Отже, 
людству потрібно було щось придумати, знайти такого захисника, який міг би 
примусити державу поступитися своїми інтересами заради інтересів своїх 
громадян і постійно піклуватися про них. 
 Місію такого захисника взяла на себе міжнародна організація ООН. 1945 



року, після закінчення Другої світової війни - найжахливішої і найжорстокішої 
війни за всю історію людства - народи багатьох країн вирішили, що задля 
збереження миру їм слід об'єднатися. Навіщо? Для того, щоб будь-які 
конфлікти та суперечки між країнами в подальшому вирішувались не воєнним 
шляхом, а мирним, за столом переговорів. Саме з цією метою 1945 року була 
створена Організація Об'єднаних Націй (ООН). До речі, одним із її засновників 
була Україна. 
 А 1948 року держави, що увійшли до ООН, підписали Загальну декларацію 
прав людини - документ, у якому вони пообіцяли одна одній і своїм народам 
забезпечити громадянські права й свободи, рівність усіх перед законом, 
особисту недоторканність, свободу совісті, можливість дотримуватись своєї 
релігії й багато іншого. 
 Загальна декларація прав людини - важливий і корисний документ. Але в 
ньому говориться про людей загалом - і жодного слова про дітей. Але ж діти 
потребують особливої уваги й захисту з боку держави. 
 Саме тому 1989 року ООН прийняла окремий документ під назвою 
«Конвенція про права дитини». Конвенція - це міжнародна угода. У ній 
держави беруть зобов'язання дотримуватись прав кожної дитини. І наша 
держава також підписалася під цим документом, а значить - пообіцяла світові 
піклуватися про своїх маленьких громадян. 
Обов’язки, які повинна виконувати кожна людина. 
 «Я маю право!», «Чому ви порушуєте мої права?» - ці слова, на жаль, часто 
використовує людина в ситуаціях, коли сама неправа. Зазвичай, заява про 
особисті права слугує виправданням пасивності, лінощів, прагненням отримати 
щось, нічого не даючи взамін. Та слід знати не лише свої права, але й 
обов’язки. 

Обов’язки: 
 1. Поважати і любити своє оточення. Ставитися до них так, як би ми хотіли, 
щоб ставились до нас. 
2. Поважати близьких та друзів. Не принижувати гідності кожної людини. 
Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини. 
 3. Дотримуватись правил моральної етики; організовувати дозвілля так, щоб 
воно приносило корись і не заважало іншим. 
 4. Сумлінно навчатись; активно працювати на уроках, готуватись самотужки; 
старанно виконувати домашні завдання. 
 5. Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному висловлювати свої думки. 
Не нав'язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні. 
6. Цінувати і дбати про своє здоров'я. Виконувати приписи лікарів у разі 



потреби. 
 7. Поважати співрозмовників. Коректно і тактовно висловлювати свої думки. 
Дотримуватись правил мовного етикету. 
8. З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас. 
9. Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю. Виконувати всі види 
обслуговуючої праці. 
10. Не ображати і не принижувати оточуючих. 
11. Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. 
 Отже, від народження всі люди мають певні права, які гарантовані і 
захищаються державою. Їх потрібно знати й реалізовувати. Але важливо 
запам’ятати: поводитись слід так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав 
іншої людини. Незнання закону не звільняє від відповідальності за вчинки, дії 
або бездіяльність. 

«Подорож країною Закону та Права» 
Мораль і право. Право і закон Рушійні сили для життя людини. 
А їх знання надасть нам вірний тон 
І розвиток держави– України. 
Регулювати світ людських стосунків, 
Впровадити державницький процес  
Усе в правознавстві міститься в рахунку: 
Розумно й чесно твориться прогрес. 
Щоб забезпечить молодим майбутнє, 
Свідомо накопичуєм знання. 
Все, що вивчимо- стане незабутнім, 
Конкретно хочем жити, не навмання. 

Першу сходинку нашої подорожі ми розпочнемо з гри «Дай правильну 
відповідь». 

1. Здатність особи своїми діями здійснювати права та обов’язки (Дієздатність) 
2. Гімназія, школа – юридична чи фізична особа? (Юридична). 
3. Адміністративне правопорушення – проступок чи злочин? (Проступок). 
4. Соціальні відносини, що регулюються нормами права. (Правовідносини). 
5. Здатність особи, групи людей, держави нав’язувати свою волю іншим 
людям. (Влада) 
6. У разі завдання матеріальних збитків настає відповідальність(матеріальна). 
7. Кожна людина від народження є фізичною чи юридичною особою (Фізичною) 
8. Особливо небезпечний вид правопорушення? (Злочин) 
9. Як називається основний міжнародний документ про права дитини? 
(Конвенція про права дитини) 



10. Вчинення правопорушення у стані сп’яніння пом’якшує чи обтяжує вину? 
(обтяжує). 
11. Апатрид- особа без громадянства чи з подвійним громадянством? (Без 
громадянства) 
12. Назвіть мінімальний вік, з якого настає кримінальна відповідальність. (14) 
13. Мінімальний вік вступу до шлюбу жінок в Україні. (17 років) 
14. Як називаються особи, яким не встановилося 18 років? (Неповнолітні або 
діти) 
15. Чи можна в шлюбі мати роздільне майно. (Так) 
16. Мінімальний вік вступу до шлюбу жінок в Україні. (17 років) 
17. До якого органу треба звертатися при порушенні прав людини? (Суд) 
18. Скільки існує черг спадкоємців за законом? (П’ять) 
19. Використання якої праці забороняється законом? (Примусової) 
20. Як називаються особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу? (Наречені) 

Встановити види юридичної відповідальності. 
1. Продаж наркотичних засобів - … (кримінальна) 
2. Пошкодження столи в школі - …(матеріальна) 
3. Несплата комунальних послуг - …(адміністративна) 
4. Пошкодження бібліотечної книги - …(матеріальна) 
5. Запізнення на урок - …(дисциплінарна) 
6. Безквітковий проїзд у транспорті - …(адміністративна) 
7. Невчасна поставка молокопродуктів у магазин - …(цивільно-правова) 
8. Поява на роботі у нетверезому стані –… (дисциплінарна) 
9. Крадіжка державного майна - …(кримінальна) 

Куди звернутися? 
1. Ви почули у сусідньому будинку постріли, крики (До міліції) 
2. Вашого родича звинувачують у злочині (До адвокатури) 
3. Ваш знайомий був викликаний як свідок злочину і з ним грубо поводились 
(До прокуратури) 
4. Ви стали свідком ДТП (До міліції) 
5. Ви знайшли у себе на городі невідомий металевий предмет, схожий на 
снаряд. (До міліції). 
6. Вашого друга затримали працівники міліції і, як він стверджує, побили (До 
прокуратури) 
7. Прийшовши додому, ви виявили, що двері вашого будинку зламані (До 
міліції) 
8. Ваші батьки укладають угоду і хочуть перевірити її законність (До 
адвокатури) 



9. Вашого брата звільнили з роботи, а він це вважає незаконним і хоче 
отримати консультацію (До адвокатури) 

«Основи правознавства» 
 1. Коли було прийнято Конституцію України? (28 червня 1996р.) 
 2. Найвищий законодавчий орган в Україні? (Верховна Рада) 
 3. Розшифруйте абревіатуру ООН? (Організація Об’єднаних Націй) 
 4. Рішення суду. (Вирок) 
 5. Той, хто бачив злочин. (Свідок) 
 6. Назвіть прізвище президента України. (Янукович) 
 7. Назвіть три гілки влади? (Законодавча, виконавча і судова) 
 8. До якого віку людина вважається дитиною? (до 18) 
 9. Яке місто є столицею України? (Київ) 
 10. Хто є джерелом влади в Україні? (Народ) 
 11. Хто автор слів Державного Гімну? (Чубинський) 
 12. Який документ доводить що ви громадянин України? (Паспорт) 
 13. Яка мова є державною в Україні? (Українська) 
 14. Хто представляє інтереси громадян в Україні? (Депутати) 
 15. Яким є Державний Прапор України? (Жовто-синій) 
 16. Назвіть державні символи України. (Гімн, герб, прапор) 
 17. Яка освіта в Україні є обов’язковою? (Повна середня) 
 18. Скільки областей в Україні? (24) 
 ІІ варіант 
 1. Яким є Державний Герб України? (Тризуб) 
 2. Хто із подружжя відповідно до законодавства повинен бути главою сім’ї? 
(Рівноправні обоє) 
 3. Громадянами якої держави ми є? (України) 
 4. Коли було проголошено незалежність України? ( 24 серпня 1991 р. ) 
 5. Назвіть грошову одиницю України. (Гривня) 
 6. Які міста України мають статус обласного підпорядкування? ( Київ і 
Севастополь) 
 7. Основний Закон України. (Конституція) 
 8. Коли відбулися останні вибори в Україні? (31 жовтня 2010 р.) 
 9. На який термін обирається президент України? (5 років) 
 10.Звинувачувач у суді. (Прокурор) 
 11.Примусове затримання особи співробітниками правоохоронних 
служб. (Арешт) 
 12. Чи застосовують смертну кару до неповнолітніх? (Ні) 
 13. Яким є термін служби в Збройних силах України. (1 рік) 



 14. До якого виду прав належить право на життя? (Особисті) 
 15. Влада народу? (Демократія) 
 16. Назвіть прізвище прем’єр-міністра України. (Азаров) 
 17. Глава нашої держави? (Президент) 
 18. Хто написав музику до Державного Гімну України? (Вербицький) 
Заключна частина 

       Наш Основний Закон – Конституція, так як і Загальна декларація прав людини 
гарантують нам можливість людського життя, ставлять його попереду будь-яких 
чинників нашого буття. Тому ми завжди повинні твердо пам’ятати: «Кожна людина має 
обов’язки перед суспільством, у якому тільки й можливий повний розвиток її особи». А 
саме: неухильно додержуватись Конституції та інших законів України; не посягати на 
права і свободи, честь і гідність інших людей; шанувати і поважати державні символи 
України; не задавати шкоди природі, історико-культурній спадщині. Відшкодовувати 
завдані їм збитки. Немає прав без обов’язків, немає обов’язків без прав. І ще одну 
заповідь повинен запам’ятати кожен із нас: «Шануй батька свого і матір свою». Адже, 
саме батьки дали нам життя, саме вони щоденно переживають за нас, хочуть, щоб ми 
завжди були здоровими, щасливими. 


