
 

 
 

10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day). Саме у цей 

день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший 

універсальний міжнародний акт з прав людини 
10.12.2020 року куратор групи СС 9 – 18 Маловик Л.І дистанційно провела виховний захід: « 

День захисту прав людини» 
Мета: формування людської гідності, свободи особистості, міжособистісних стосунків у дусі 

толерантності, дружби, миролюбності, доброти;  передача знань про права людини в національному 

вимірі, про взаємозв'язок прав людини та громадянина;  виховання розуміння зв'язку прав людини 

та збереження миру на Землі. 
Загальна декларація прав людини - епохальний документ, у якому були проголошені 

невід'ємні права, притаманні кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, 

релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, майнового, 

станового або іншого становища. Декларацію переводять частіше, ніж будь-який інший документ в 

світі: її текст існує більш ніж на 500 мовах. 

 

Права людини та Україна 
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, зокрема, щодо 

верховенства прав людини, рівності і непорушності її прав, права людини на свободу і особисту 

недоторканість, на достатній рівень життя тощо. За оцінкою експертів, положення Конституції 

України повною мірою відповідають Загальній декларації прав людини. 
Водночас, на думку провідних міжнародних правозахисних інституцій, українське суспільство 

є поки що далеким від реального втілення високих ідеалів Декларації. Велика кількість наших 

громадян до цього часу не забезпечена мінімальними правами, передбаченими цим Документом. 

Адже кожна людина має право на життя, особисту недоторканність, рівність перед законом, право 

на працю та справедливу винагороду за неї, яка забезпечувала б гідні людини та її сім’ї умови 

існування, захист від безробіття, задовільний життєвий рівень, невтручання в особисте та сімейне 

життя, недоторканність житла, свободу думки, совісті і релігії, справедливий і неупереджений суд. 
 

 


