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Тема уроку: Людська гідність і права людини. Еволюція прав людини 

1. Витоки гуманізму. Гідність і совість 

Сучасний світ побудований на засадах гуманізму (від латин. humanitas — 

людяність, humanus — людяний, homo — людина) — вчення про те, що найвищою 

цінністю є людина, яка має право на вільне самовизначення та волевиявлення. 

Уперше цей термін з’явився в Римській імперії і позначав вищу форму розвитку 

людських чеснот. У добу Відродження гуманістичними називали ті сфери знання, 

що стосувалися вивчення духовного світу людини. Звідси пішла й назва 

гуманітарних наук — наук про людину. 

Головним принципом вчення гуманістів було те, що людина, наділена розумом і 

безсмертною душею, чеснотами й безмежними творчими можливостями, є вільною 

у своїх вчинках і думках, а її найбільшою цінністю є почуття гідності. 

Гідність проявляється в опорі будь-яким посяганням на індивідуальність та 

незалежність людини; ґрунтується на визнанні людиною принципової моральної 

рівності з іншими людьми; не дозволяє особистості зневажливо ставитися до інших 

і, у свою чергу, вимагає ставитися до неї з повагою. Гуманісти вважали, що 

важливими також є творчі й розумові здібності людини, а не її походження. Із 

цього випливала наступна теза гуманістів: усі люди є рівними у своїх правах і 

гідності від народження. 

Однією з найважливіших людських чеснот вчені-гуманісти вважали совість. Її 

визначають як усвідомлення й почуття моральної відповідальності за свою 

поведінку і вчинки перед самим собою та іншими людьми. Головною функцією 

совісті вважають самоконтроль, нагадування людині про її моральні обов’язки, 

відповідальність за свої вчинки, яку вона несе перед іншими і собою. Совість 

проявляється у почуттях сорому, каяття, жалю за вчиненим. Вона є внутрішнім 

регулятором у виборі вчинків і напрямів життєвої поведінки людини. 

1) Чому гідність людини є найбільшою цінністю? 

2) Які риси притаманні совісті? 

2. Рівноправність. Охорона й захист людської гідності 

Отже, головними цінностями людства гуманісти визначали гідність та совість 

людини. За час, що минув від доби Відродження, розуміння гуманізму значно 

розширилося. Нині, крім розуміння людини й людської гідності як головних 

цінностей, воно також передбачає невід’ємність людського права на щастя, 

саморозвиток, самовираження; право людини на збереження поваги, самоповаги та 

гідності; необхідність створення в суспільстві умов для гармонійного розвитку та 



вдосконалення особистості; неприпустимість будь-яких форм соціального й 

духовного гноблення людини; визнання блага людини як головного критерію 

оцінювання соціальних інститутів, а людяності — як норми відносин між 

індивідами, соціальними групами та державами. 

Гідність — внутрішня переконаність людини у власній цінності, почуття 

самоповаги та поваги до інших людей. 

Організація Об'єднаних Націй (ООН) — всесвітня міжнародна організація, 

створена для збереження та зміцнення миру у світі, розвитку співробітництва між 

державами. До ООН належать 193 держави. 

 

Ліворуч: Люди, оцінені за їхніми вміннями. Праворуч: Люди, оцінені за 

їхньою гідністю 

Як ви розумієте ці зображення? Чи може бути гідність однієї людини менша або 

більша за гідність іншої? 

Перелічені права людини об’єднує поняття рівноправності. Воно передбачає, що ці 

права належать усім людям на Землі від народження та без винятку. 

Документально це було закріплено прийнятою в 1948 р. Генеральною Асамблеєю 

ООН Загальною декларацією прав людини. Головним її принципом є те, що всі 

люди народжуються вільними й рівними у своїх правах та гідності. Країни 

учасниці ООН будують своє законодавство на основі принципів, проголошених 

Загальною декларацією прав людини. У такий спосіб закони кожної країни 

охороняють гідність своїх громадян. Якщо ж країна не здатна забезпечити захист 

невід’ємних людських прав, її громадяни можуть звертатися до міжнародних 

правозахисних організацій. 

Важливою запорукою охорони людської гідності є визнання як державою, так і 

всім її населенням того принципу, що всі люди е рівними у своїх правах, що жодна 

людина не е кращою за іншу або має більше право на блага, що належать всім. Так 

само важливим є не лише виховання почуття власної гідності, але й вміння 

поважати гідність інших людей. 

Обґрунтуйте доцільність і важливість головного принципу Загальної декларації 

прав людини. 

 



Еволюція уявлень про права людини 

►► Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація 

Права людини — це визнані і гарантовані державою можливості дій 

(правомочності) людини в описаній, зазначеній у законі сфері. 

Свободи людини — сфери, галузі діяльності людини, у які держава не 

повинна втручатися. 

Обов'язки — це заходи суспільно необхідної поведінки людини. 

Згідно з Конституцією України ми можемо класифікувати права громадян як 

цивільні, соціально-економічні, культурні, політичні. 

Права людини 

• Універсальні — належать усім людям в усіх ситуаціях; 

• природні — належать людям від народження тільки тому, що вони люди; 

• є невідчужуваними — не можна довільно позбавити цих прав. 

Запитання 

— Навіщо потрібно вивчати права людини? 

Чим більше людей будуть знати про права людини і намагатимуться жити за 

принципами, які містять в собі ці права, тим більша ймовірність, що права людини 

стануть не просто ідеальною моделлю, але й реальністю. 

Наше суспільство не ідеальне. Які приклади порушень прав людини в Україні 

та у світі ви можете навести? (Учні наводять приклади.) Так, права людини 

порушуються. Їх потрібно захищати. Для цього існують документи щодо захисту 

прав людини, прийняті в усьому світі. 

Права і свободи людини в документах 
• Міжнародного рівня — Міжнародний білль про права; 

• Загальна декларація прав людини 1948 р.; 

• Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 рік; 

• Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права; 

• європейського рівня — Європейська Конвенція про захист прав людини та 

основних свобод; 

• державного рівня — Конституція України. 

Визначення понять 

Хартія (лат. charta, відгрец. χαρτης;— папір, грамота), — за часів 

Середньовіччя і Нового часу назва деяких документів публічно-

правового характеру (конституцій і актів), у яких було відображено 

політичні вимоги соціальних верств і класів. У наш час в міжнародному 

праві хартія — це правовий акт, який не має обов'язкової сили, за 

змістом майже завжди є декларацією і формулює загальні принципи і 

цілі будь-яких міжнародних домовленостей. 

Білль (англ. bill — рукопис, грамота) — у Великобританії та інших 

англосаксонських країнах законопроект, який вносять у законодавчий 

орган. 

Білль, прийнятий парламентом, називається актом або статутом (в Англії). За 

деякими актами назва «білль» зберігалася і після прийняття їх парламентом, 



наприклад Білль про права (1689). Біллі бувають публічні (public) та приватні 

(private). 

Декларація — офіційний державний документ, що містить 

основоположні принципи зовнішньої або внутрішньої політики 

держави, основи діяльності міжнародних організацій. 

Конвенція (лат. conventio — договір, угода) — різновид міжнародного 

договору, у якому прописані норми, що є юридично зобов'язувальним 

для сторін, які підписали цю конвенцію. 

Пакт (від лат. pactum — договір, угода) — одне з найменувань різного 

роду міжнародних договорів, що мають велике політичне значення, 

наприклад «Міжнародний пакт про громадянські і політичні права» 

(1966) або «Пакт про стабільність і економічне зростання країн 

Євросоюзу» (1997). 

Усі права людини є абсолютними. Деякі з них обмежені (в більшості випадків 

або в деяких випадках) державою в інтересах суспільства. 

Права людини, які не повинні обмежуватися ні за яких обставин: 

• на життя; 

• на рівність у правах; 

• на справедливий суд; 

• на першу медичну допомогу; 

• свобода від тортур; 

• свобода від рабства. 

Випадки, у яких допустимі обмеження прав людини з боку держави: 
• національна безпека; 

• економічний добробут країни; 

• громадський порядок; 

• життя і здоров'я людей; 

• громадське здоров'я і моральність. 

28 червня — день Конституції України. 

Захист прав людини здійснюють: 

• суди; 

• правозахисні організації; 

• Уповноважений з прав людини; 

• Європейський суд з прав людини; 

• Інститут верховного комісара ООН з прав людини і справ біженців. 

Уповноважений з прав людини, або омбудсмен, — людина, яку обирає 

Верховна Рада України для збирання інформації про порушення прав людини і 

сприянтим, чиї 

 

ВИСНОВКИ 

Розвиток принципів гуманізму сприяв створенню цілісної системи прав і свобод 

людини, втілених у Загальній декларації прав людини, прийнятій ООН у 1948 р. У 

її основу покладено принцип, що всі люди народжуються однаково рівними та 

вільними у своїх правах. 



1. ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ (Домашня робота) 
2. Що таке людська гідність? Якими є основні характеристики поняття 

гідності? 

3. Що таке гуманізм? Які принципи в характеристиці людини передбачає 

гуманізм? 

4. Мислитель XX ст. Мартін Гайдеггер вважав, що совість для людини — це 

поклик, який примушує її згадати про свою скінченність, інертність і 

неповторну індивідуальність. Поклик совісті виникає мовчки. Поясніть, як 

ви це розумієте. 

5. Як принципи гуманізму проявилися у формуванні сучасного розуміння прав 

і свобод людини? 

6. 8. У сучасному світі, як і раніше, існує чимало чинників, що принижують 

людську гідність. Наведіть приклади, поширені в нашій країні. 

7. 9. Підготуйте презентацію на тему «Я маю гідність». 

8. 10. Напишіть есе на тему «Для чого людині совість?» 

9. 1. Складіть пам'ятку «Якщо ваші права порушені», зазначте в ній, куди може 

звернутися людина по допомогу, який порядок звернення, вкажіть адреси та 

телефони, де можна отримати захист. 

 

 

Відповіді та конспекти надсилайте на адресу: sanya1bufz@gmail.com   

 

З повагою Руда Вікторія Василівна! 
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