
Дата 30.01.2023 

Урок № 7 

Група 12  

Тема: Людська гідність і права людини 

Мета: сприяти ознайомленню учнів з основними поняттями «людська 

гідність», «рівноправність»; допомогти усвідомити який зв’язок існує між 

людською гідністю та правами людини; показати важливе значення 

рівноправності у житті суспільства. 

Тип уроку: засвоєння нових знань 

 

Хід уроку 

Поняття людської гідності 

Кожна людина певним чином сприймає, усвідомлює себе, знає свої 

особисті якості. Кожному цікаво, як сприймають його інші, й хочеться, щоби 

самосприймання збігалося з думкою інших. 

Почуття гідності — самовідчуття (і пов’язана з цим поведінка) людини, 

яка високо оцінює власні соціальні можливості та свою суспільну цінність. 

Людина з почуттям власної гідності вимоглива і до себе, й до інших. 

Гідність формує людину, впевнену у власних силах, у своїх справах і 

вчинках. Зрештою, людина досягає гармонії власного «Я» із зовнішньою 

позитивною оцінкою суспільства. Така гармонія зумовлює відчуття щастя й 

наповненості життя. 

Гідність окрилює людину, змушує її ставити нові цілі та досягати вищих 

результатів, визначає особистісний ріст і розвиток. 

Людська гідність –  це сукупність моральних, світоглядних, професійних 

якостей людини, які дають їй підстави для самоповаги і для усвідомлення своєї 

суспільної цінності. 

Гідність – це морально‐етична цінність, що позначає самоусвідомлення та 

самоповагу людської особистості. Гідність — невід’ємна частина особистості. 

Близькою до «гідності» категорією, що також відображає моральну 

цінність особистості, є «честь». Близькі за значенням, вони, проте, мають 

важливі смислові відмінності. Честь як моральний феномен — це передусім 

зовнішнє суспільне визнання і схвалення вчинків людини, її досягнень, що 

виявляється в репутації, авторитеті, славі. Тому почуття честі, внутрішньо 

властиве особистості, пов’язане з прагненням домогтися високої оцінки з боку 

інших, похвали, популярності. 

Гідність дозволяє людині відчувати себе потрібною і корисною 

суспільству. 

Як моральна категорія гідність – основна цінність, що передбачає 

шанобливе ставлення особистості до себе і, як наслідок, до інших, тому що 

повага до інших – це один із проявів цієї якості. Суспільство гідних людей – це 

мета розвитку кожної держави. У суспільному житті гідність людини має свій 

прояв – виконувати відповідально доручену роботу, почуття патріотизму; 

обов’язок щодо своєї держави, обов’язок перед батьками, дітьми якісно 

виконуватиме тільки людина, яка має почуття власної гідності. 

Людська гідність – основа природного права 

Людська гідність як прояв внутрішньої сутності людини й одна з основних 
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її моральних цінностей є основою природного права. Сутність цього права 

коріниться в природі людської особистості. Для того, щоб залишатися 

людиною, особа не лише повинна мати право на збереження самої себе, власної 

гідності, а й поважати гідність інших людей. Це досягається, зокрема, 

усвідомленням не тільки своїх прав, а й обов’язків. 

Людська гідність розглядається як така базова цінність, крізь призму якої 

повинні сприйматись інші загальнолюдські і правові цінності, такі як свобода, 

справедливість і рівність. Тому людська гідність є тим чинником, що формує 

гармонію в межах норм права. Щодо позитивного (державного) права, то воно 

може бути ефективним регулятором суспільних відносин лише в тому разі, 

коли ґрунтується на засадах природного права.  

Таким чином, людська гідність – основа природного права та вихідна ідея 

формування позитивного права у правовій державі. 

Другою фундаментальною цінністю концепції прав людини є рівність. 

Держава не повинна і не може когось виокремлювати. Державна влада 

покликана забезпечити хоча б мінімальні умови всім, хто перебуває під її 

юрисдикцією, щоб вони могли жити з почуттям людської гідності. Іншими 

цінностями, на яких має ґрунтуватися співіснування людей, є свобода, 

недискримінація, толерантність, справедливість, відповідальність. 

Охорона й захист людської гідності 
Гідність (як і честь) кожної людини охороняється та захищається, причому 

як на міжнародному, так і на внутрішньодержавному рівні. Держава гарантує і 

охороняє людську гідність, установлюючи відповідні механізми, за допомогою 

яких кожен може захистити гідність і честь. Так, відповідно до статті 3 

Конституції України, честь та гідність людини визнають вищими соціальними 

цінностями. А стаття 28 Основного Закону гарантує, що кожен має право на 

повагу до його гідності. Стаття 297 Цивільного кодексу України також 

закріплює право на повагу до гідності та честі. Право на повагу до гідності 

складається з таких складових частин: а) право на гідність; б) право на 

недоторканність гідності; в) право на захист гідності у випадку порушення. 

Право на гідність – це особисте немайнове право фізичної особи на 

власну цінність як особистості, право на усвідомлення цієї цінності й 

усвідомлення значущості себе як особи, що відіграє певну соціальну роль у 

суспільному житті. 

Право на недоторканність гідності полягає у забороні здійснювати 

будь-які дії, якими може бути порушене це особисте немайнове право. 

Найчастіше право на честь та гідність може порушуватися поширенням 

недостовірної інформації. При цьому неважливо, яким способом здійснюється 

поширення інформації (усним, письмовим, за допомогою творів мистецтва, за 

допомогою міміки, жестів та інших усталених дій, через засоби масової 

інформації, за допомогою електронних комунікацій тощо). Основним є те, щоб 

ця інформація стосувалася певної особи, була викладена недостовірно та 

порушувала це право. 
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Урок № 8 

Група 12  

Тема: Еволюція прав людини 

Мета: пояснити значущість і актуальність документів з прав людини для 

забезпечення сучасного захисту прав і свобод особистості; сформувати поважне 

ставлення школярів до прав і свобод людини; закріпити знання про правовий 

статус особистості в Україні; сформувати правову компетентність 

старшокласників у частині захисту основних прав і свобод особистості, 

закріплених у документах з прав людини; формувати громадську позицію; 

уміти створювати умови для соціалізації особистості. 

Тип уроку: засвоєння нових знань 

 

Хід уроку 

Природа прав людини 

Права належать людині від народження, незалежно від того, усвідомлює 

вона це чи ні, думає про це чи навіть не замислюється. Такі природні права 

людини називають фундаментальними (або основними, або загальними), адже 

вони не залежать ні від волі й бажання людини, ні від держави і належать 

кожному в будь-якій країні. У цьому люди є рівними незалежно від 

біологічних, соціальних чи будь-яких інших характеристик особистості. Кожна 

людина заслуговує на однаково поважне ставлення до себе.  

Права людини — це визнані світовим співтовариством блага й умови 

життя, яких може домагатися особа від держави і суспільства, у яких вона 

живе. 

Визнання та забезпечення природних прав людини – основне завдання 

держави. Вона закріплює права людини і механізми їх захисту в конституціях, 

законах, інших актах. Сукупність усіх цих документів називають 

законодавством, або «писаним правом». 

Якщо природні права обумовлені природним станом людини, то позитивне 

право – волевиявлене державою в певних джерелах. Природне й позитивне 

право не завжди збігаються, адже не кожна держава закріплює всі природні 

права людини, а також може встановлювати інші правила поведінки. Однак у 

демократичній, правовій державі ідеальний (природний) та реальний 

(позитивний) вимір права збігаються. 

Основоположні права і свободи людини 

Держава не тільки проголошує права та свободи людини, а й бере на себе 

обов’язки забезпечення їх реалізації та захисту. Систему основоположних прав, 

які закріплені Конституцією України і визначають правовий статус людини і 

громадянина, становлять: 

 
громадянські 

(особисті) – без них 

неможливе життя 

людини та її нормальний 

розвиток 

 

 право на життя (ст. 27), 

 право на повагу до честі й гідності (ст. 28), 

 право на свободу й особисту недоторканність  

(ст. 29), 

 право на свободу думки і слова (ст. 34), 

 право на свободу світогляду й віросповідання  

(ст. 35), 
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 право на свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання (ст. 33) та ін. 

політичні – обумовлені 

статусом громадянина і 

дають змогу брати 

участь у житті держави 

 

 право брати участь в управлінні державними справами, 

зокрема обирати та бути обраним (ст. 38), 

 право спрямовувати індивідуальні або колективні письмові 

звернення, особисто звертатися в органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування та до посадових і службових осіб цих 

органів  

 (ст. 40), 

 право об’єднуватися в політичні партії та інші громадські 

об’єднання (ст. 36, 37), 

 право проводити збори, мітинги, демонстрації  

 (ст. 39) 

соціально-економічні – 

дають змогу 

забезпечувати своє 

життя матеріально 

 

 право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю (ст. 41), 

 право на підприємницьку діяльність (ст. 42), 

 право на працю (ст. 43), 

 право на достатній життєвий рівень (ст. 48), 

 право на соціальний захист (ст. 46) тощо 

культурні –

уможливлюють 

розвиток і 

самореалізацію 

особистості 

 

 право на освіту, на навчання рідною мовою чи на вивчення 

рідної мови (ст. 53), 

 право на свободу літературної, художньої, наукової 

діяльності і творчості (ст. 54),право користуватися досягненнями 

науки і техніки, культурними й історичними надбаннями народу та 

світової громадськості (ст. 54) 

екологічні – 

забезпечують стан 

довкілля як умову 

життя людини 

 

 право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 

 (ст. 50), 

 право на відшкодування збитків, заподіяних погіршенням 

стану довкілля (ст. 50), 

 право на отримання і використання інформації про стан 

довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а 

також на її поширення (ст. 50) 

 

права в галузі 

правосуддя – 

гарантують 

правову 

захищеність особи 

 

 право на судовий захист своїх прав і свобод від порушень і 

протиправних посягань (ст. 55), 

 на відшкодування матеріальних і моральних збитків (ст. 56), 

 право на правову допомогу (ст. 59), 

 презумпція невинуватості в кримінальному судочинстві (ст. 

62) та ін. 

 

За часом офіційного визнання на національному та міжнародному рівнях 

права людини зазвичай поділяють на права першого, другого і третього 

поколінь. 

Визнання прав людини почалося з громадянських (особистих) та 

політичних прав, саме їх прийнято називати правами першого покоління. 

Громадянські (особисті) права – це ті блага, умови життя і можливості, 

яких особа може домагатися від держави для забезпечення власного фізичного 

існування, збереження, розвитку і захисту своєї індивідуальності. Їх 

призначення – забезпечити свободу й автономність особистості, її захищеність 

від незаконного втручання. Ці права деколи називають «негативними», бо ж 

вони гарантують свободу насамперед від втручання держави. Це право на 
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життя, свободу і безпеку, на власність, свободу пересування, свободу думки і 

слова, світогляду й віросповідання, а також права на належний процес – на 

публічний розгляд справи безстороннім та незалежним судом, презумпція 

невинуватості, право на правову допомогу тощо. 

Політичні права – можливості та блага, яких особа може домагатися для 

забезпечення своєї участі в державному та громадському житті. Ці права – 

основна демократична цінність, покликана подолати відчуження особи від 

влади. 

Згодом перелік прав людини розширився і доповнився соціальними, 

економічними та культурними правами, які зазвичай називають правами 

другого покоління. Ці права є «позитивними», адже їх забезпечення вимагає 

активного втручання держави у певні сфери життєдіяльності людини. Це право 

на працю і пов’язані з ним гарантії, соціальне забезпечення, охорону здоров’я, 

право на освіту, на доступ до досягнень науки і культури тощо. 

Права третього покоління почали визнавати та закріплювати після 

Другої світової війни, під впливом спочатку національно-визвольних рухів, а 

згодом і інших чинників. Це переважно «колективні» права – права націй, 

народів (на самовизначення, на розвиток, на гуманітарну допомогу), людства 

(на мир, на користування спільним спадком), екологічні права тощо. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що таке гідність, честь? 

2. Наведіть приклади порушень права на честь і гідність. 

3. Що таке права людини? 

4. Як ви розумієте значення поділу прав людини на покоління? 

5. Які основні критерії класифікації прав людини? 

6. Наведіть приклади з курсу історії України відомі постаті, які вели 

активну боротьбу за права людини. 

 

 

Домашнє завдання: 
Підручник: Васильків І.Д. Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Васильків І. Д., Кравчук В. М., 

Сливка О. А., Танчин І. З., Тимошенко Ю. В., Хлипавка Л. М. – Тернопіль: Астон,  2018. – 256 

с. 

1. Опрацювати навчальний матеріал та законспектувати основні поняття 

уроку №7 та № 8. 

2. Дати відповіді на запитання для самоконтролю письмово. 

 

Виконані завдання надсилайте мені на електронну пошту 

natasha_poltavets@ukr.net. У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО вказати ПІБ, 

номер групи, номер уроку і дату. 

 


