
«Правовий десант» для освітян 

 

Історичний розвиток нашої цивілізації на 

всіх етапах свого становлення постійно 

перетинався з одними і тими ж питаннями, які 

надалі були окреслені і узагальнені в цілісне 

поняття - права людини. Це сталося з абсолютно природних міркувань, так як 

всілякі утиски одних людей іншими завжди викликали відповідну і таку ж типову 

ситуацію, коли розклад сил по тим чи іншим причинам змінювався, а суспільство 

все ж прагнуло до деякої стабільності.  

Після закінчення Другої світової війни у спробі 

усвідомлення всіх жахів зневаги прав і свобод людини, 

які вона оголила, міжнародне співтовариство постаралося 

об’єднатися в цих загальнолюдських поняттях і 

Генеральною Асамблею ООН 10-го грудня 1948-го року 

була прийнята Загальна декларація прав людини. 

Пізніше, в 1950-му році всім зацікавленим державам і 

організаціям було запропоновано відзначати цю дату як 

всесвітній День прав людини.  

Згідно із Загальною декларацією прав людини, ці права - громадянські, 

політичні, економічні, соціальні - не даруються державою, а належать кожному 

від народження. Вони є основою людського існування і розвитку, а тому не мають 

кордонів. Визнання, дотримання та захист прав і свобод людини не є 

внутрішньою справою тієї чи іншої країни.  

Права, перераховані в Декларації, прийнято ділити на 2 великі групи: перша - 

громадянські й політичні права, друга - економічні, соціальні та культурні права. 

До першої групи входять громадянські (або їх ще називають особисті) права: 

право на життя, право на свободу та особисту недоторканість, право на свободу 

від рабства, від катувань, право на свободу пересувань, право не вважатись 

винним до рішення суду, право на недоторканність житла, тайну кореспонденції, 

невтручання в особисте та сімейне життя, свободу думки, совісті і релігії; 

політичні: свобода поглядів, свобода отримання та розповсюдження інформації, 

свобода мирних зібрань та асоціацій, виборчі права, право приймати участь в 

управлінні своєю державою або через вибраних представників.  

Другу групу прав - економічні, соціальні та культурні права - називають 

правами другого покоління. До другого покоління прав включають: право на 

соціальне забезпечення, право на працю та справедливу винагороду за неї, 

вільний вибір роботи та захист від безробіття, право створювати профспілки, 

право на освіту, право на вільну участь в культурному житті суспільства.  

Спираючись на міжнародно-правові стандарти, проголошені в Декларації, у 

1996 році Верховна Рада України прийняла Конституцію України. В ній 

зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. Конституція України - основний Закон нашої держави - 

увібрала фундаментальні положення Декларації.  

Указом Президента України встановлено започаткувати проведення 

Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День 

прав людини. 



Проблема розбудови громадянського суспільства, демократичної правової 

держави безпосередньо пов´язана з розвитком правової свідомості та правової 

культури. Саме правова культура та правове виховання населення є соціальною 

гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві. 

Формування правової свідомості і правової культури в нашому суспільстві не 

відбувалося і не може відбуватися у майбутньому стихійно, саме собою. Воно має 

бути результатом активної діяльності суспільства, усіх його громадян, кожної 

особи.  

Правова культура громадян є фундаментом нового суспільства в Україні. 

Адже громадяни є єдиним чинником, здатним утворювати державу і 

правопорядок, приводячи в дію Конституцію України і законодавство. Успішне 

вирішення цих завдань залежить від багатьох факторів, але здебільшого від рівня 

організації правової освіти і виховання населення країни  

На виконання Національної програми правової освіти населення» та 

Програми правової освіти населення Запорізької області на 2012 – 2016 роки, з 8 

по 13 грудня 2014 року проводиться  Всеукраїнський тиждень права. 

Згідно Плану заходів з проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня права, 

затвердженого наказом Головного управління юстиції у Запорізькій області від 

20.10.2014 року №771/06, під час цієї освітньої кампанії у навчальних закладах 

передбачено проведення правовиховних заходів. 

10 грудня 2014 року Координаційною радою 

молодих юристів при Головному управлінні юстиції у 

Запорізькій області (голова Богомолова Н. М., 

методист МДЦ «Політика та освіта» ЗОІППО) у ДНЗ 

«Запорізький професійний металургійний ліцей» 
організований справжній «правовий десант».  

Всі учні ліцею разом з викладачами стали 

учасниками інтерактивних заходів, які провели 

професійні та кваліфіковані фахівці-юристи різних галузей: 

Балковой Руслан Леонідович - адвокат 

Запорізького обласного центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

Ткаченко Яна Михайлівна – 

інспектор Заводського відділу 

кримінально-виконавчої інспекції 

Управління державної 

пенітенціарної служби України в Запорізький області, старший 

лейтенант внутрішньої служби 

 

Бізденежний Сергій Романович 

–начальник відділу організації 

надання правової допомоги в 

кримінальному процесі Запорізького обласного 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

 



Дядя Кирило Сергійович - Голова Запорізької громадської 

організації «Центр розвитку кар’єри «Професіонали»,  

Протягом 2 годин учні ліцею дізналися більше не тільки 

про засади Загальної декларації прав людини та інші 

нормативно-правові документи щодо прав людини, а й про свої 

громадянські права, про реалізацію цих прав, право на 

безоплатну правову допомогу та 

інституції, до яких треба 

звертатися за відповідною 

допомогою. 

Для учнів випускних груп нагальним став 

тренінг щодо юридичних аспектів 

працевлаштування, під час якого висвітлені питання 

щодо порядку підготовки документів для подання в 

кадрову службу організації, визначені права та 

обов’язки робітника та роботодавця, наведені приклади основних помилок при 

оформленні організаційно-розпорядчих документів, які можуть привести до 

порушення прав робітника. 

Співробітники державної пенітенціарної служби розповіли молоді про види 

покарань, звернули увагу неповнолітніх на вік, з якового наступає кримінальна 

відповідальність, та наголосили на особливості відбуття покарання 

неповнолітніми. Також під час зустрічі учням запропонували переглянути 

документальний фільм «Діти за гратами», головними героями якого є діти, які 

скоїли злочин та відбувають покарання у виховних колоніях. 

                               
 

Керівництво ліцею висловило подяку за організацію «правового десанту» та 

запропонувало подальшу співпрацю при проведенні правовиховиих заходів, 

зазначивши що для сучасної молоді правова освіта є нагальною потребою, а 

правові знання є необхідною складовою для майбутнього професійного успіху. 
 


