Щодо проведення Всеукраїнського тижня права
(рекомендації)
Відповідно до Указу Президента України
від 08.12.2008 № 1149 «Про Всеукраїнський тиждень
права», Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26.09.2018 № 681-р «Про затвердження плану
заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського
тижня права», Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти, з метою підняття рівня правової культури
населення, підвищення ролі правової освіти в дальшій розбудові України, як
правової держави, виховання у громадян поваги до закону та прав людини,
рекомендує з 10 по 14 грудня 2018 року провести у закладах загальної середньої
освіти Всеукраїнський тиждень права.
Метою проведення Всеукраїнського тижня права є виховання учнів у дусі
рівноправності, поваги до людської гідності та Батьківщини, зв’язку між правами та
обов’язками шляхом формування знань; розвитку в учнів правової та громадянської
компетентностей, цінностей, умінь, навичок; формування досвіду захисту власної
позиції.
Всеукраїнський тиждень права сприятиме усвідомленню учнями того, що
важливими умовами існування демократичного суспільства є правова освіченість
громадян, повага до прав людини, толерантність, уміння знаходити компроміси.
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти рекомендує:
І. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
1. Запланувати та провести шкільні заходи щодо проведення Всеукраїнського
тижня права з 10 по 14 грудня.
2. Організувати та провести для вчителів-предметників лекції, науковопрактичні конференції, навчальні тренінги із залученням працівників
правоохоронних органів, юстиції, науковців.
ІІ. Учителям-предметникам та класним керівникам закладів загальної
середньої освіти:
1. Провести 10 грудня Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди
проголошення Загальної декларації прав людини у формі:
– 1-4 класи – уроку-подорожі, уроку-казки, уроку-гри;
– 5-8 класи – уроку-конкурсу, уроку-екскурсії;
– 9-11класи – уроку-диспуту, уроку-конференції (семінару).
2. Під час проведення уроку акцентувати увагу на міжнародних документах,
що регламентують питання прав людини (9-клас – Навчальна програма з основ
правознавства. Розділ 3. «Взаємозв’язок людини і держави»; 10 клас – Громадянська
освіта. Розділ 2. «Права і свободи людини»).
3. Ознайомити учнів зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві до
2018 року.
4. Провести тематичні виховні заходи, уроки для дітей різних вікових
категорій з метою запобігання дискримінації та насильству в школі та сім’ї.
5. Для учнів 1-11 класів доцільно провести зустрічі з працівниками
правоохоронних органів, юстиції, державної автомобільної інспекції, з депутатами

органів місцевого самоврядування, юристами-практиками, представниками
громадських організацій правозахисного спрямування тощо.
Звертаємо увагу, на орієнтовну тематику заходів щодо проведення
Всеукраїнського тижня права.
Початкова школа:
– бесіди: «Права очима дитини», «Наші права – щасливе дитинство», «Моє
право на ім’я», «Я і моя сім’я», «Я маю право жити та виховуватися в сім’ї», «Ми –
українці», «Правобукварик», «Сторінками Конвенції ООН про права дитини»;
– гра-мандрівка «Права у моєму житті»;
– конкурс малюнків: «Символи України», «Право у житті»; «Мої права в
моїй школі»
– абетка права;
– уявна подорож «Я знаю правила дорожнього руху».
Основна школа:
– бесіди: «Сторінками Загальної декларації прав людини», «Я – громадянин і
патріот держави», «Культура політичної дискусії», «Підліток і право»;
– виховні години: «Права та свободи. Класифікація прав людини»,
«Міжнародні документи і Конституція України про права і свободи людини»,
«Права, свободи та відповідальність»;
– вікторини: «Досліджуючи право», «Чи обізнаний ти з Конвенцією ООН про
права дитини», «Запитання від Феміди»;
– права людини для дітей (тренінг);
– дискусії: «Права людини в історії людства», «Ти не один»;
– виставки стеннівок «Закон і молодь».
Старша школа:
– бесіди: «Порядок звернення за захистом прав людини до міжнародних
судових органів», «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина», «Чи є правова
обізнаність запорукою життєвого успіху», «Я і соціум»;
– диспути: «Що важливіше: права чи обов’язки?», «Чи можна пожертвувати
правами однієї людини для захисту прав багатьох?»;
– «круглі столи»: «Як побудувати ефективний механізм захисту прав дитини
в школі», «Основні права і обов’язки людини», «Право на особисте життя»,
«Міжнародні організації в системі прав людини»;
– дискусія «Глобалізація: загроза або нова реальність»;
– перегляд художніх та документальних фільмів про права людини та дитини
в Україні, наукового фільму «Історія прав людини» тощо;
– виховні години: «Що означає перебувати під захистом держави Україна?»,
«Права й обов’язки, визначені Конституцією України», «Сучасна демократія: що це
таке».
Рекомендуємо під час проведення батьківських зборів висвітлити такі
питання: «Інтеграція України в сучасному світі», «Порушення прав дитини:
експлуатація та торгівля», «Адміністративна відповідальність за невиконання
батьківських обов’язків», «Морально-правове виховання в сім’ї».

