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У статті проаналізовано досвід використання міжнародно-
правових документів з прав людини у ході підготовки юристів та 
вчителів правознавства в закладах вищої освіти. Визначено перелік таких 
документів та їхнє значення в педагогічному процесі. 
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Формування у сучасного громадянина безумовної поваги до 
прав і свобод людини, а також теоретичних знань щодо людських 
прав і механізмів їхньої реалізації є неодмінною умовою розвитку 
правової культури та розбудови громадянського суспільства. Особ-
ливої ваги вказані характеристики набувають тоді, коли мова йде 
про фахівців, діяльність яких безпосередньо пов’язана із юридич-
ною наукою. З огляду на це вивчення людських прав є невід’ємною 
складовою процесу підготовки у закладах вищої освіти майбутніх 
фахівців: юристів та вчителів-правознавців. Різним аспектам прав та 
свобод людини і громадянина приділяється увага як під час викла-
дання різноманітних правових дисциплін, так і в контексті виховної 
роботи.

Стрімкий розвиток прав людини розпочався після Другої 
світової війни, коли було започатковано сучасні міжнародні ме-
ханізми їхнього захисту. Прийняття Статуту ООН (1945) [15] та 
Загальної декларації прав людини (1948) [5] стали підставою для 
формування цілої системи міжнародно-правових актів, які закріп-
лювали права та свободи і стали обов’язковими для країн-учасниць 
ООН. Не стало винятком і українське законодавство, що побудоване 
відповідно до принципів, проголошених у міжнародних актах. Тому 
без вивчення їхнього змісту неможливою є підготовка кваліфікова-
ного фахівця-правника та педагога.

Навчання студентів-юристів включає вивчення широкого 
спектру дисциплін, пов’язаних із правами людини. Безпосередньо 
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із ними пов’язані курси «Людські права», «Конституційне право 
України» та «Конституційне право зарубіжних країн», «Міжнарод-
не право», «Право Європейського Союзу» тощо. Щодо майбутніх 
учителів правознавства, то вони ознайомлюються зі змістом між-
народних документів на заняттях із теорії держави і права, консти-
туційного права та інших галузей.

У ході освітнього процесу розглядається еволюція та розви-
ток поколінь прав і свобод людини. В цьому контексті здійснюєть-
ся ознайомлення із такими документами, як Magna charta (Велика 
хартія вольностей) (1215) [1], Декларація незалежності США (1776) 
[2], Декларація прав людини і громадянина (1789) [3]. Не зважаючи 
на те, що ці документи не мали міжнародного статусу, вони спра-
вили значний вплив, започаткувавши сучасну концепцію людсь-
ких прав. Крім того, Декларація незалежності США та Декларація 
прав людини і громадянина, разом із Конституціями США (1789) та 
Франції (1791), заклали підвалини американської та французької 
конституційних моделей, які лягли в основу сучасного конститу-
ціоналізму більшості країн світу.

Якісно новий етап у розвитку прав людини почався зі ство-
ренням Організації Об’єднаних Націй. До статуту ООН було включе-
но найбільш загальні норми щодо людських прав. Так, у його преам-
булі зазначаються завдання, заради яких народи Об’єднаних Націй 
вирішили поєднати свої зусилля в рамках міжнародної організації. 
Одним із них є «…знову утвердити віру в основні права людини, у 
гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків 
і жінок та в рівність прав більших і малих націй» [15, с. 5]. Ця теза 
підкріплюється статтею 55 розділу ІХ «Міжнародне економічне і со-
ціальне співробітництво». Тут в пункті «в» вказано, що ООН сприяє 
загальній повазі та дотриманню прав людини й основних свобод 
для всіх, без розрізнення раси, статі, мови й релігії [15, ст. 55].

Більш деталізованими є норми документів, сукупність яких 
має назву «Міжнародний білль про права людини». Ці акти лягли 
в основу всього міжнародного механізму гарантування людських 
прав, тому на розумінні здобувачами вищої освіти їхнього змісту 
акцентується особлива увага. Таким чином, студенти розглядають 
Загальну декларацію прав людини, прийняту Генеральною асамб-
леєю ООН 10 грудня 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські 
і політичні права (1966) і Міжнародний пакт про економічні, со-
ціальні й культурні права (1966).
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Загальна декларація прав людини складається з преамбули і 
30 статей. Її норми стосуються громадянських, політичних, еконо-
мічних, соціальних і культурних прав і свобод. Це був перший міжна-
родно-правовий документ, що закріплював основні права і свободи 
людини, він ратифікований більшістю держав світу, а день її прий-
няття щороку відзначається як міжнародний День прав людини [5].

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права став 
першим міжнародно-правовим документом, що офіційно закріпив 
права першого покоління, проголошені ще Декларацією прав лю-
дини і громадянина 1789 р. Він складається з преамбули та 53 ста-
тей, що охоплюють такі права і свободи, як право на життя; заборо-
ну рабства, работоргівлі, підневільного стану та примусової праці; 
рівність перед законом і заборону дискримінації; презумпцію неви-
нуватості; свободу пересування і вибору місця проживання; право 
на шлюб тощо [14].

Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні 
права складається з преамбули й 31 статті. Він гарантує право на 
достатній рівень життя; право на працю й винагороду за неї; право 
на належні умови праці; право на створення профспілок та участі в 
них тощо [15].

Іншими міжнародно-правовими документами із вказаної те-
матики є: Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації (1965) [13], Конвенція проти катувань та інших жор-
стоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження 
та покарання (1984) [9], Конвенція про права дитини (1989) [7], 
Міжнародна конвенція про захист прав усіх робітників-мігрантів 
і членів їхніх сімей (1990) [11], Міжнародна конвенція про захист 
усіх осіб від примусового зникнення (2006) [12], Конвенція про пра-
ва осіб з інвалідністю (2006) [8] та ін. Ці документи розглядаються 
на лекціях та семінарських заняттях із різних галузей права: кримі-
нального, трудового, права соціального захисту тощо.

Вагому роль щодо формування у здобувачів освіти активної 
громадянської позиції та поваги до людських прав і свобод відіграє 
виховна робота. Зокрема, вже традиційними в Житомирському де-
ржавному університеті імені Івана Франка є студентські дебати, 
які організовуються Юридичною клінікою «Правосвіт». Тематика 
дебатів спонукає здобувачів звертатися до юридичного матеріалу 
стосовно прав людини, в тому числі й до міжнародних актів. Так, у 
2018 р. учасники дебатів «Гендерна рівність: подолання дискримі-
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нації чи протистояння статей» аналізували Конвенцію про ліквіда-
цію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979) [6]. У 2019 р. було 
проведено змагання з теми «Децентралізація: виклики і можли-
вості», а в 2020  «Демократичні вибори як форма утвердження сво-
боди громадянина», що спонукали майбутніх педагогів та юристів 
до вивчення Європейської хартії місцевого самоврядування (1989) 
[4], та інших документів про політичні права.

Отже, вивчення нормативно-правових актів є обов’язковою 
складовою професійної підготовки юристів та вчителів правоз-
навства. Зокрема, розгляд міжнародно-правових документів з прав 
людини сприяє поглибленню професійних знань та формуванню 
активної громадянської позиції у здобувачів вищої освіти.
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У статті характеризуються дидактичні підходи щодо викладання 

ігор як форми навчальної діяльності, аналізуються вимоги до проведення 
сучасного уроку правознавства та висвітлено власний досвід роботи 
вчителя середньої загальноосвітньої школи. 
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Aктуaльнiсть теми полягaє у необхiдностi встaновлення вiд-
повiдностi методики виклaдaння пpaвознaвствa в зaгaльноосвiт-
нiх школaх кpaїни до вимог сучaсного життя в умовaх зpостaючого 
впливу нових концептуaльних поглядiв нa вивчення пpaвознaвс-
твa, збiльшення iнфоpмaтивної нaсиченостi нaвчaльного мaтеpia-
лу. Внaслiдок цього пеpед педaгогiчною нaукою постaють вaжливi 


