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РОЗДІЛ 5: ПРАВА, СВОБОДИ  
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Які наші права та як вони захищені? 

 

Права людини, з одного боку, присвячені розвитку особи та пов’язані з її здатністю реалізувати 
свій потенціал у відносинах з іншими громадянами. З другого боку, права людини визначають 
відповідальність держави стосовно кожного індивідууму. До важливих документів з прав 
людини належать: Універсальна Декларація Прав Людини та Конвенція Прав Дитини. 
Традиційно, права людини розділено на такі категорії – громадянські, політичні, соціальні, 
економічні та культурні. Ці категорії нерідко асоціюються із стадіями розвитку історії прав 
людини та політичними правами, так званого “першого покоління”, і супроводжуються 
соціальними та економічними правами “другого покоління” і правами культурного розвитку 
“третього покоління”. Незважаючи на значення категоризації прав, ОДГ/ОПЛ намагаються 
донести інтегроване усвідомлення поняття прав людини. Це передбачає рівномірний баланс 
усіх категорій: громадянських, політичних, соціальних, економічних та культурних. Саме тому 
ОДГ/ОПЛ намагається тримати цей баланс як тенденцію, що виникла в минулому, стосовно 
визначення окремих прав людини як найбільш важливих. Доки права людини традиційно 
асоціювалися з державою і відносинами з індивідуумом, ОДГ/ОПЛ більше акцентували на 
увагу на правах окремих груп та народів. Спроби включати ці ідеї до ОДГ/ОПЛ є важливими 
для розвитку даного поняття у безпосередній ситуації для конкретного місця дії, національного 
та регіонального контексту розвитку суспільства19. Права людини включають три елементи: 
наділену правами особу, сам зміст права (на що особа має право претендувати) і пред'явника 
зобов’язання (особа або установа, які повинні відповідати заявленому). Обов'язки зазвичай 
оцінюються на трьох рівнях: 

• повага до прав людини – передбачає необхідність утримуватися від прямого та непрямого 
позбавлення прав індивідуумів, включаючи усунення таких загроз з боку інституційної  
системи, які позбавляють людей їх прав або дають такий привід іншим;  

• захист прав людини – передбачає повагу та запобігання позбавленню й порушенню прав 
людини з боку уряду та посадових осіб, міжнародних установ, приватноправових 
корпорацій, громадських лідерів та членів їх сімей; 

• допомога тому, хто позбавлений прав, та несе особливу відповідальність, тим, хто 
позбавлений прав через порушення обов'язку, тим, хто пов’язаний з повагою та захистом їх 
прав і тим, хто є жертвою природних катаклізмів. Ця допомога включає законодавчу, 
бюджетну, юридичну та іншу дію з метою створити якнайкращі умови для захисту прав20.  

Свободи, що визначаються та захищаються як права людини, включають свободу думки, 
переконання та висловлювання, свободу релігійних уподобань та практик, пересування в межах 
держави та права на мирні збори та асоціації. Інші цивільні права захищають конфіденційність 
індивідуума, сімейного життя та права на рівність перед законом21.  

Відповідальність є логічною похідною від прав людини. Для їх захисту кожне право несе в собі 
                                                   
19З “Глосарію термінів освіти для демократичного громадянства”, Карен О’Ші, Рада Європи, DGIV/EDU/CIT 
(2003) 29.  
20Спирається на “Обов’язки без кордонів. Права людини та глобальна соціальна справедливість”, Міжнародна Рада 
з Політики Прав людини.   
21Там само.  
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відповідну відповідальність як з боку самого громадянина, так і з боку держави. Кожен 
індивідуум має моральні зобов’язання не порушувати особисту гідність інших індивідуумів. 
Уряди, підписуючись під міжнародними угодами та діючи в рамках своїх конституцій, не 
мають моральних зобов’язань, а тільки законні обов’язки.  

 

Освіта для демократичного громадянства та прав людини 

Після вивчення цієї серії уроків учні: 

• краще усвідомлять природу прав людини: це є передумовою, що дозволяє кожній 
людині жити з гідністю; 

• поглиблять свої знання та погляди стосовно міжнародно визнаних прав людини;  

• зможуть розпізнавати порушення прав людини; 

• матимуть уяву, як вони можуть сприяти поважанню прав людини; 

• поглиблять свої переконання та обізнаність стосовно відповідальності, що пов’язана з 
правами людини: відповідальність держави та інституцій, а також свою власну моральну 
відповідальність.  
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РОЗДІЛ 5: ПРАВА, СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
Які наші права та як вони захищені? 

 

Тема уроку Цілі  Завдання для 
учнів 

Ресурси Методи 

Урок 1: 
Бажання, 
базові 
потреби, 
людська 
гідність та 
права 
людини 

Учні можуть 
продемонструвати 
те, що права 
людини є 
основою для 
кожного, щоб 
бути здатним 
жити з гідністю  

 

Учні повинні 
пов’язати свої 
бажання з 
базовими 
потребами та 
правами людини  

 

Роздаткові матеріали 
для учнів 5.1. 

Роздаткові матеріали 
для учнів 5.2 (вчитель 
повинен пам’ятати, що 
дані матеріали 
використовуються 
впродовж вивчення 
всієї теми та будуть 
також необхідні для 
інших уроків) 

Робота в групі, 
пленарна 
дискусія 

Критичне 
мислення 

Урок 2: 
Визначаємо 
порушення 
прав 
людини 

Учні можуть 
ідентифікувати 
порушення прав 
людини  

 

Учні вивчають 
випадки 
порушення прав 
людини 

Роздаткові матеріали 
для учнів 5.3.  

Роздаткові матеріали 
для учнів 5.2. 
  

Робота в групі 
та в парах 

Пленарна 
дискусія 

Урок 3: 
Права та 
відповідаль-
ність  

 

Учні розуміють, як 
вони можуть 
сприяти захисту 
прав людини  

Учні розуміють, 
що права людини 
пов’язані з відпові-
дальністю – відпо-
відальністю дер-
жави та інституцій, 
а також з їх влас-
ною моральною 
відповідальністю 

Учні 
усвідомлюють 
відповідальність 
щодо захисту 
прав людини, 
включаючи їх 
власний внесок 

Чистий аркуш паперу 
та ручки 

Роздаткові матеріали 
для учнів 5.4.  

Роздаткові матеріали 
для учнів 5.2  

Робота в групі 
та парах 

Критичне 
мислення 

Урок 4: 
Опитуваль-
ник з прав 
людини  

Учні вивчають 
міжнародно 
визнані права 
людини 

 

Учні відповідають 
за принципом 
множинного 
вибору на 
запитання та  
обговорюють свої 
відповіді 

Картки для кожного 
учня з відповідями на 
звороті (Роздаткові 
матеріали для учнів 5.5) 

Питання за 
принципом 
множинного 
вибору 
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Урок 1 
Бажання, базові потреби, людська гідність та права людини 
Чи я маю право як людина на все, чого я бажаю?  

  

Цілі Учні можуть продемонструвати те, що права людини є для кожного, 
щоб жити з гідністю  

Завдання для учнів Учні повинні пов’язати свої бажання зі своїми базовими потребами 
та правами людини  

 

Ресурси Роздаткові матеріали для учнів 5.1  (один матеріал для групи з 
чотирьох - п’яти учнів) 

Роздаткові матеріали для учнів 5.2 (один матеріал для групи з 
чотирьох - п’яти учнів) 

Методи  Групова робота, пленарна дискусія 

Критичне мислення 

  

Основні поняття 

Важливо розрізняти поняття бажання та базові потреби. Базові потреби людини мають бути 
задоволені для того, щоб жити з гідністю, і можуть бути розглянуті як основа, на якій базуються 
права людини.  

Цей урок дає можливість для продуктивної демонстраційної роботи, концептуального 
мислення та додаткових видів діяльності. 
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ХІД УРОКУ 

На початку уроку вчитель інформує учнів, як урок буде побудовано, однак не інформує про 
деталі основної тематики уроку. Учні починають роботу з опитування одне одного про свої 
бажання та потреби – далі впродовж уроку вони дізнаються, що багато з них відповідають 
поняттю прав людини. Після вступної частини (не більше однієї-двох хвилин) учнів розділяють 
на невеликі групи по чотири-п’ять осіб для виконання завдань у два етапи. Спочатку вчитель 
пояснює завдання 1 та індивідуально пояснює наступні кроки групам, коли вони завершать етап. 
Таким чином, індивідуальні завдання дозволять продовжувати роботу групам у власному темпі: 

• Завдання 1. Роздаткові матеріали для учнів 5.1, Бажання, потреби та права. Учні 
створюють перелік їх власних “матеріальних” бажань (напр., хороша їжа) у лівій колонці 
робочого аркуша та додають мінімум “нематеріальних” бажань (напр., бути коханим). 
Далі вони обмірковують потреби і те, які їх бажання їм відповідають, та додають їх у 
середню колонку.  

• Завдання 2. Вчитель дає групам, що вже виконали завдання 1, роздатковий матеріал 5.2, 
Перелік прав людини, та просить їх написати відповідні права у правій колонці (напр., 
“право на їжу”, “свобода від дискримінації”).  

• Завдання 3. Групи, що закінчили роботу раніше за інших, повинні подумати про 
створення постеру на одну з обраних ними потреб і відповідні права людини. Вони 
повинні обговорити зміст та основні поняття і представити все, застосувавши творчий 
підхід, а також розробити дизайн постеру та його проект. 

Щойно групова робота буде закінчена, вчитель записує ідеї, що їх висловили учні, на дошці. Він 
розділяє дошку на три колонки та просить представника кожної групи додати бажання, потребу і 
відповідне право. Така робота триває доти, поки не буде створено перелік з десяти бажань, 
потреб та прав (при можливості, використовуйте фліп-чарт, оскільки потім аркуші можуть бути 
розміщені на стіні та знадобитися для подальшої дискусії).  

Далі вчитель пропонує провести пленарну дискусію, використавши такі ідеї: 

• “Ви виявили, що ваші бажання та потреби відповідають ідеям, відображеним у 
Конвенції Прав Людини. Це потребує вашого пояснення!” 

• “Деякі права з Конвенції не були нами згадані. Можливо, вони не є важливими, або 
вони відповідають іншим правам. Яка з цього приводу ваша точка зору?” 

• “Прогляньте даний список прав людини. На вашу думку, що потрібно для того, щоб 
вам та іншим людям у різних країнах і континентах жити гідним життям? Які права 
людини в даному випадку ви б зазначили?” 

Наприкінці дискусії вчитель інформує учнів про те, що у світі постійно точиться дискусія 
стосовно основного трактування прав людини. Висновком може бути наступне: “Права людини 
необхідні для того, щоб дозволити кожному жити з гідністю”. Далі вчитель просить учнів 
подумати про альтернативи даного висновку. Це може бути завданням для окремого виду 
роботи. Якщо можливо, учні повинні викласти свої ідеї на окремих аркушах паперу, які можна 
вивішувати на стіні. Таким чином процес обдумування може продовжуватися.  

Додатковим завданням для учнів може бути розробка постерів за тематикою прав людини, з 
використанням вирізок із газет, журналів та власних малюнків учнів. Все це можна використати 
як прикрасу для класної кімнати або для шкільної виставки.  

Для підбиття підсумків учитель дає короткий огляд ідей та цілей уроку. Він навіть може пояснити 
дидактичні принципи його методів роботи на уроці, які полягають у тому, що на початку важливо 
випробувати власний досвід та особисті ідеї, а наприкінці уроку завершити поясненням самої 
концепції та теорії.  
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Урок 2 
Визначаємо порушення прав людини 
Які права людини тут порушені? 

  

Цілі Учні можуть визначати порушення прав людини 

Завдання для учнів Учні вивчають випадки порушень прав людини 

Ресурси Роздаткові матеріали для учнів 5.3 для кожної пари учнів 

Роздаткові матеріали для учнів 5.2 для кожної пари учнів 

Методи  Робота в парах та групах 

Пленарна дискусія 

  

Інформаційна скринька 

Порушення прав людини трапляються щодня, у всьому світі. Переглядаючи реальні випадки з 
минулого та сьогодення учні отримують чітке уявлення про те, що таке права людини.  
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ХІД УРОКУ 

Учні розпочинають з обговорення завдань та результатів попереднього уроку. Вони 
обговорюють та порівнюють свої ідеї, що були представлені на постерах. Варто було б 
відобразити пропозиції на окремих аркушах паперу та прикріпити на стіні у класі поруч з 
постерами.   

Учні формують пари. Кожна пара учнів отримує завдання з роздаткових матеріалів для учнів 
5.3, Порушення прав людини, та отримує копію роздаткових матеріалів для учнів 5.2, Перелік прав 
людини.  

Тепер перелік прикладів порушення прав людини розподілено між парами. Наприклад, пара  1 
отримує приклад a-г, пара 2 - відповідно 2 ґ-з, і т. д.  

Буде краще, якщо перелік буде розділений таким чином, щоб кожна група порушень прав була 
опрацьована якомога більшою кількістю пар учнів.   

Учні можуть читати та обговорювати приклади порушень прав людини. Далі вони повинні 
спробувати досягти згоди щодо того, яке із прав людини з їх переліку було порушене, скажімо, 
у прикладі а було порушено право 10.   

Відповіді учнів обговорюються в класі. Якщо під час роботи виявилось, що над одним 
прикладом працювала більш ніж одна пара учнів, дискусію можна провести за такими 
запитаннями: 

• Як ви прийшли до такого висновку? 

• Коли ви почули відповіді іншої пари учнів, чи хотіли змінити вашу точку зору? Якщо 
так, що вас у цьому переконало? Чому?  

Пропозицією для дискусії може бути обговорення прикладів відповідей, що краще, аніж 
підбивати підсумки стосовно правильних відповідей.  

Додаткова діяльність 

Якщо залишається час наприкінці уроку, вчитель може поставити перед учнями завдання 
висловити свою думку стосовно тих прикладів, які їх вразили найбільше. Зокрема, можна 
поставити такі запитання: 

• Як би ви почувалися, якби це трапилося з вами?  

• Як би ви відреагували?  

• Як ви думаєте, що зробили б інші люди?  

Подібні запитання можуть допомогти учням висловити свої ідеї щодо відповідальності та дій 
інших стосовно захисту прав людини.  

 

 



Розділ 5 – Права, свободи та відповідальність 

 

121 
 

Роздаткові матеріали для учнів 5.3  
Випадки порушення прав людини 

Примірник учителя з відповідями 
Приклади порушення прав людини 

 
ПЛ 

порушено 
a. Громадянка X, яка кілька років тому втратила свою доньку та чоловіка в 
автомобільній катастрофі, не може одружитися з іншим чоловіком, доки її тесть 
не дасть дозвіл на це.  

 
10 

б. У в’язниці охорона  використовувала собак, щоб залякати ув’язнених, 
погрожуючи нападом. Одного разу охорона примусила собак покусати 
ув’язненого. 

2 

в. На місцевій фабриці працівники повинні працювати як мінімум 10 годин 
без перерви.  

21 

г. Коли було заарештовано трьох чоловіків, виявилося, що у них виникли 
труднощі з отриманням адвокатів та правників. У багатьох випадках адвокати 
приходили на зустріч, і їх не допускали до затриманих. Чоловікам не дозволялось 
мати колективного обговорення з їх адвокатами, що фактично означало, що двоє з 
них не мають жодного доступу до свого адвоката.  

5 

ґ. Жінка, що виконує таку ж роботу, як і чоловік, має такий самий вік та досвід, 
отримує нижчу зарплату, ніж її колега – чоловік.  

7 

д. X викрав та утримував Y протягом трьох днів. Він завдав йому удару по 
голові, що спричинило до загибелі Х через три дні.  

1 

е. Пані X, наркоманка, була сфотографована тоді, коли вона виходила з 
центру Анонімних наркоманів. Пізніше її фотографія була опублікована. 

9 

є. Жінка, над якою знущався її чоловік, змогла розлучитися тільки за умови, 
що віддасть йому свій будинок, машину та все своє майно. Вона залишилася ні 
з чим.  

11 

ж. Х, що потерпала від небезпечного для життя виду пневмонії, не отримала 
жодної лікувальної процедури в лікарні, оскільки вона потрапила до країни 
незаконно. 

18 

з. Сімдесят відсотків населення місцевості Х були змушені покинути свої 
будинки, їм заборонили туди повернутися. Їм не дозволяється залишити їх 
табори, вирощувати культури на сусідніх полях, пересуватися багатьма 
дорогами.  

12 

и. Чорні африканці, що народилися в Африці, були куплені за пляшку віскі та 
продані у Північній Америці за 1200 і 1500 доларів США.   

3 

і. У країні X всі засоби для виживання місцевого населення були знищені: 
запаси їжі, водопостачання, худоба.   

17 

ї. У країні X громадяни можуть бути ув’язнені без обвинувачення. 4 
й. 26-річний репортер газети був убитий під час підозрілого нападу після його 
публікації про недавню виборчу кампанію.  

15 

к. Громадянина X було призвано до армії. Він написав до військової 
комендатури стосовно свого добросовісного заперечення військової служби та 
відмовився виконувати військові обов'язки. Х був звинувачений у непокорі і 
йому був заборонений виїзд із країни.  

14 

л. У країні Х людям, які хотіли б приєднатися до релігійної течії Фалунь Гонг, 
було заборонено зустрічатися.  

16 

м. Етнічна більшість вирішила, що ті, хто належить до меншин, наприклад 
рома та євреї, зобов’язані жити в окремих районах населеного пункту.   

25 
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Приклади порушення прав людини 
 

ПЛ 
порушено 

н. Діти, які живуть у невеликому містечку, не мають доступа до початкової школи, 
оскільки в їх районі немає жодної школи на розумній відстані від них.  

19 

о. Оскільки релігійна влада країни не схвалила кандидатуру X, він не зміг взяти 
участь у парламентських перегонах. 

23 

п. Х, який був чорношкірим, не зміг отримати роботу в місцевій лікарні.  20 
р. У деяких країнах непривілейоване населення немає доступу до продуктів 
харчування та програми отримання житла, а також до служб охорони здоров’я.  

26 

с. Громадянин Х, у якого згорів будинок, не може подати заяву на 
компенсацію.  

6 

т. Громадянка Х, 47-річна жінка, яка працювала вдома як домогосподарка та є 
матір’ю 5 дітей, втратила своє соціальне страхування, як тільки офіційно 
розлучилась зі своїм чоловіком.  

22 

у. Громадянин Х, батько двох дітей, був заарештований за написання 
критичних віршів стосовно пануючого у державі режиму. Коли він подав заяву 
на політичний притулок у країні А, її було повернуто. Він заявив, що в разі 
його повернення додому, його буде піддано тортурам, про що він офіційно 
заявляє.  

13 

ф. З так званих практичних причин, люди з фізичними вадами, наприклад, на 
інвалідних візках, не можуть відвідувати різноманітні культурні заходи в 
місцевому театрі.  

24 

х. Для подання заяви на громадянство необхідно в країні Х прожити 15 років і 
продемонструвати не лише відмінні фізичні та розумові показники, а й 
заплатити високу адміністративну плату за це. В результаті тисячі Рома, хто 
вже багато віків проживає в даній країні, не є громадянами на власній 
батьківщині.   

8 
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Урок 3 
Права та відповідальність 
Як можуть існувати права людини без відповідальності? 

 

Цілі Учні розуміють, як вони можуть сприяти захисту прав людини.  

Учні розуміють, що права людини пов’язані з відповідальністю – 
відповідальністю держави та інституцій, а також з їх власною 
моральною відповідальністю. 

Завдання для учнів Учні усвідомлюють відповідальність щодо захисту прав людини, 
включаючи їх власний внесок. 

Ресурси Чистий аркуш паперу та ручки 

Роздаткові матеріали для учнів 5.4 для кожної пари учнів. 

Роздаткові матеріали для учнів 5.2 для кожної пари учнів 

Методи  Робота в парах та групах  

Критичне мислення 

  

Інформаційна скринька 

Право людини ніколи не поважатиметься у разі, якщо індивідуум або влада не візьме 
відповідальність за його реалізацію. І хоча влада є основним носієм даного обов'язку, існує 
нагальна потреба в інших органах, які б допомагали підтримувати та захищати права людини. 
Кожен індивідуум має моральний обов'язок сприяти розвитку такої культури, в якій велике 
значення надається захисту прав людини у повсякденному житті.  

Додатковою роботою для учнів може бути ознайомлення з тематикою, що стосуються 
позитивів та негативів даних аспектів та проектна діяльність. 
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ХІД УРОКУ 

Учні працюють у парах. Важливо, щоб було сформовано однакову кількість пар у класі.    

Кожній парі учнів видається аркуш паперу та ручка і ставиться завдання визначити три важливих 
права, які, на їх думку, вони мають у школі, та три права, які вони мають удома. Прикладом може 
бути право на те, що учні не можуть бути перевантажені домашнім завданням, та право на 
отримання невеликої кількості кишенькових грошей.  

Щойно це завдання буде виконано, вчитель розподіляє роздаткові матеріали для учнів 5.4. (“Права 
та обов’язки”) та роздаткові матеріали 5.2 (“Перелік прав людини”) для кожної пари учнів. Учням 
дається завдання ознайомитися зі списком прав людини і співвіднести та обговорити, до яких прав 
належать визначення ними шість прав, і занотувати це на своїх аркушах паперу.  

Учні записують свої шість прав у першій колонці роздаткових матеріалів 5.4. Далі вчитель запитує, чи 
потрібні пояснення стосовно прав, які вони занотували.  Тільки-но перша колонка буде заповнена, 
вчитель пояснює учням, що кожне право співвідноситься з відповідною відповідальністю, навівши 
такий приклад: “Свобода слова лімітована відповідальністю про неприпустимість говорити неправду, 
яка дискредитує інших та принижує їх гідність і добру репутацію”. Вчитель також пояснює, що баланс 
між особистими правами та відповідальністю полягає у поважанні прав інших людей та використанні 
їх прав з певним обмеженням. Існує безліч ситуацій, де права та обов’язки різних людей 
конфліктують. Наприклад, у класі право на освіту може конфліктувати з правом на дозвілля в той час, 
коли одні учні хочуть навчатись, а інші - розважатись. Більше того, школа несе відповідальність за те, 
щоб викладати та навчати учнів, а також забезпечувати умови вчителям для роботи (такі, як, 
наприклад, не надто багато галасу та шуму в їх робочому оточенні).  

Вчитель далі просить кожну пару учнів помінятися своїм переліком з іншою парою. Нова пара 
має обговорити приклади двох рівнів відповідальності, що відповідають кожному праву, 
переліченому в списку іншої пари (див. приклад нижче). 

• Перший рівень: відповідальність за те, що кожен повинен мати умови використання свого 
права (це має бути написано в другій колонці).  

• Другий рівень: відповідальність (там, де це доцільно) влади (таких, як школа та місцева влада) 
щодо забезпечення цих прав. Це має бути написано у третій колонці. Наприклад, обов’язок 
кожного поважати приватність щоденника інших учнів; відповідальність школи не 
намагатися отримати інформацію про особисті думки інших (наприклад, якщо до рук 
потрапляє особистий щоденник під час пошуків украденого калькулятора).  

Право людини 
(у школі, вдома) 

(Mоральна) 
відповідальність 
індивідуума 

Відповідальність школи, влади тощо 

Право на приватність Не заглядати у будь-чий 
щоденник  

Не читати загублений щоденник учня, 
щоб з’ясувати його індивідуальні 
переконання 

Вчитель може попросити кожну пару учнів звітувати іншим учням у класі про завдання щодо 
одного права та відповідного обов’язку з їх списку. 

Оскільки акцент цього уроку зроблено на обов'язках (відповідальності), вчитель може намалювати 
дві колонки на дошці, до яких відповідно занотувати індивідуальні обов’язки в одній, обов’язки влади – 
у другій, а також додати приклади, які наведуть самі учні. Вчитель завершує урок оглядом прикладів 
відповідальності та просить учнів прокоментувати свої  списки. 
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Додаткова діяльність  
Якщо дозволяє час або вчитель хоче продовжити роботу, що розпочата на уроці, він може 
спрямувати роботу на визначення так званих позитивних та негативних прав у формі проектної 
роботи за окремими видами діяльності. 

Вчитель починає з роз’яснення того, що іноді права людини розподіляються на “негативні” та 
“позитивні”. 

“Негативні” права - це права, що забороняють що-небудь неприємне (наприклад, тортури). 
“Позитивні” -  це права, які стосуються права осіб робити що-небудь, або того, що вже було зроблено 
(як, наприклад, право на продукти харчування: кожен має право мати адекватні продукти харчування). 
В той час, як “негативні” права очікують, що люди не вдаються до певних дій, “позитивні” очікують, 
що люди та влада вдаються до певних дій для того, щоб забезпечити ці права. Вчитель також 
пояснює, що більшість людських прав має як позитивну, так і негативну сторони. Наприклад, право 
на заборону тортур означає, що влада не повинна погано поводитися з людьми, яких було затримано, 
і водночас означає, що влада повинна надати чіткі пояснення щодо цього своїй поліції. 

Учням пропонується повернутися до списків прав та вибрати три з них. Далі вони повинні 
знайти приклади позитивних та негативних дій зі свого життя, щоб проілюструвати свою власну 
моральну відповідальність. Вони повинні надати також інші приклади для того, щоб показати 
відповідальність школи та місцевої/державної влади. Для цього учні можуть додавати плюси та 
мінуси до обраних ними обов’язків (див. приклад нижче). 

Право людини (Моральна) 
відповідальність кожного 
учня 

Відповідальність школи, влади тощо 

Право на приватність 
(= приклад) 

(+)  (+)  Піклуватися про те, щоб учнівські 
особисті файли не були доступні 
стороннім людям 

(-) Не дивитися у 
особистий щоденник без 
дозволу  

(-) (школа) Не з’ясовувати особистісні 
переконання учнів без особливої 
необхідності  
(-) (держава) Забезпечити законний 
захист приватного життя кожного 

Якщо вчитель хоче використати цю діяльність як вступ до подальшої проектної роботи, він 
може запропонувати учням вибрати одне з прав, яке вони проаналізують більш глибоко 
протягом наступних кількох тижнів або місяців. Учні мають розробити план, де вони погодять 
загальну мету та низку кроків, які планують здійснити. Також учні мають вирішити, які завдання 
вони повинні виконати та хто буде відповідати за кожне завдання.  

План 

Загальна мета: …………………………………………………………………………… 

Що має бути зроблено? Хто повинен це зробити?  Коли це має бути зроблено? 

   

   

   

Під час інших уроків цей план має бути продовжений та наприкінці оцінений.  
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Урок 4 
Опитувальник із прав людини 
Що таке право? Якими повинні бути права кожної людини? 

  

Цілі Учні вивчають міжнародно визнані права людини 

Завдання для учнів Учні відповідають за принципом множинного вибору на запитання 
та  обговорюють свої відповіді 

Ресурси Картки для кожного учня з відповідями на звороті (Роздаткові 
матеріали для учнів 5.5) 

Методи  Питання за принципом множинного вибору 

  

Інформаційна скринька 

Права людини – це динамічне поняття, що постійно розвивається, міжнародне право визначає 
зміст і можливість прав людини. Опитувальник із прав людини вміщує завдання, що можуть 
бути використані не як тести для виявлення знань, а допомогти учням зрозуміти рівень 
використання прав людини. Також опитувальник допомагає учням уникати неправильних 
тлумачень самих рамок прав людини.  

Перед цим уроком вчитель повинен занотувати всі питання, що відповідають угодам, яких було 
досягнуто між ООН та Радою Європи. Можна розпочати з короткого пояснення понять та 
назв, таких як ООН, Рада Європи (щоб не плутали назви Європейської Ради та Європейського 
Союзу), права людини, нація/держава, дискримінація, суддя, розслідування. 
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ХІД УРОКУ 

Спочатку вчитель пояснює учням мету опитувальника, що це не перевірка їх знань, а 
можливість краще зрозуміти, як діють права людини. 

Учні готують картки самі, розрізаючи їх на полоси паперу окремо із запитаннями та 
відповідями. Далі за допомогою клею учні повинні з’єднати відповідні запитання та відповіді на 
одній картці.  

У малих групах (або в парах) учні ставлять одне одному запитання. Кожна група має набір 
карток. Кожне запитання має три можливих варіанти відповіді - А, В, С. Учні знаходять 
відповідні правильні варіанти відповіді. Вчитель пояснює, що на кожне запитання правильним 
може бути більш ніж один варіант відповіді, оскільки права людини – це динамічне поняття, яке 
постійно розвивається та передбачає простір для інтерпретацій. Має сенс також обговорити 
відповіді загалом у класі. Таким чином, даний урок не стане уроком запитань-відповідей. 
Важливо бути готовим також до публічної дискусії та підготовки її предмету.   

Питання та відповіді 
Див. також роздатковий матеріал для учнів 5.5. Вчитель (або група учнів) готує достатню 
кількість карток, розрізаючи їх на окремі картки із запитаннями та відповідями, та потім за 
допомогою клею з’єднує між собою.  
 
Дитяча праця 17-річних: 
A. Це є порушенням прав дитини. 
B. Це порушення прав дитини, якщо 
робота є небезпечною. 
C. Може бути прийнятною у разі, якщо 
уряд зафіксує мінімальний вік для 
працюючих до 17 років.  

Дитяча праця 17-річних: 
Відповідь С є правильною. Конвенція Прав 
Дитини говорить про те, що дитяча праця 
небезпечна та є формою експлуатації, однак 
дозволяє урядам встановлювати вік, за яким 
заборона є дійсною. Також існує багато факторів 
тиску для того, щоб досягти більших обмежень 
на дитячу працю.    

Згідно з міжнародними угодами, що 
стосуються права на питну воду: 
A. Уряди зобов’язані забезпечити громадян 
чистою та нешкідливою для здоров’я 
питною водою. 
B. Урядам заборонено виявляти дискри-
мінацію проти громадян щодо 
забезпечення їх питною водою. 
C. Урядам не дозволяється відмовляти 
громадянам у доступі до джерел питної води. 

Згідно з міжнародними угодами, що стосуються 
права на питну воду: 
За інтерпретацією Комітету ООН з 
Економічних та Соціальних Прав, відповіді В і С 
є правильними, відповідь А – не правильна. 
Додержання права на питну воду є правом, яке 
уряди повинні здійснювати, але його, як таке, не 
повинні вимагати громадяни.   
 

Смертна кара: 
A. Офіційно заборонена у всьому світі. 
B. Скасована законодавчо, або практикується 
у більш ніж 50% усіх країн світу. 
C. Не дозволена у разі, якщо звинувачений 
молодший 18 років. 

Смертна кара: 
B та C – правильні відповіді. А – не правильна. 
Страта повністю не забороняється згідно з 
договорами ООН та ЄХПЛ, хоча в обох випадках 
вона заборонена додатковим протоколом. 
Протокол 6 (відміна страти в мирний час) та 
Протокол 13 (заборона страти за всіх обставин) за 
ЄХПЛ підписані та ратифіковані багатьма 
державами. 
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Економічні та соціальні права: 
A. Не є справжніми правами людини. 
B. Негайного виконання цих прав для всіх 
індивідуумів країни не очікують.  
C. Може вимагати кожен європейський 
індивідуум. 

Економічні та соціальні права: 
B – правильна відповідь. Офіційно економічні та 
соціальні права є справжніми правами людини, 
так само, як правдою є те, що їх визнають 
менше, ніж політичні та цивільні права. 
Міжнародна Конвенція Економічних, Соціаль-
них та Культурних Прав очікує від країн їх 
виконання, однак немає жодного механізму, що 
дозволяє індивідууму подати скаргу (хоча з 
огляду на певні обмеження та необов’язковий 
протокол, організації можуть це здійснювати). 

Згідно з положенням права на освіту:  
A. Індивідууми та групи людей можуть 
відкривати школи у разі, якщо вони 
виконали мінімум законних для цього умов.  
B. Немає жодних зобов’язань стосовно 
змісту навчальних програм. 
C. Уряди зобов’язані надавати безоплатну 
освіту для людей, молодших 18 років. 

Згідно з положенням права на освіту:  
A – правильна відповідь, B та C - ні. Міжнародні 
конвенції такі, як Конвенція Прав Дитини, 
стверджує, що система освіти повинна 
інформувати дітей про права людини. 

Право бути розціненим як біженець: 
A. Визначається для людей, які бояться 
переслідування з огляду на їх расу, релігію 
або політичну думку, що стали підставою 
для їх втечі з країни. 
B. Також існує для людей, які залишили 
свою країну внаслідок громадянської війни 
або голоду.   
C. Може бути автоматично заборонене 
урядом для тих, хто прибув із країни, яка 
вважається безпечною.  

Право бути розціненим як біженець: 
A – правильна відповідь, B – не правильна (хоча 
в деяких країнах люди, які залишили свою країну 
внаслідок громадянської війни або голоду 
можуть отримати захист без надання їм статусу 
біженців згідно міжнародними конвенціям). 
Пункт С не стосується біженців, які підлягають 
Женевській Конвенції, однак стосується 
положень ЄС щодо надання притулку.  
 

Свобода релігії: 
A. Не може бути заборонена для людей на 
підставі, що вони належать до релігійної 
меншини.  
B. Зобов’язує нації розрізняти та підтри-
мувати релігії.  
C. Не може бути обмежена жодним шляхом 
і жодною країною. 

Свобода релігії: 
A – правильна відповідь. Нації зобов’язані 
поважати свободу релігії, однак не мають 
законних підстав за будь-якої системи вимагати її 
визнання та субсидування. Держави можуть 
обмежити свободу релігії, наприклад, там, де 
релігія перебуває в опозиції до фундаментальних 
прав людини.  

Право на приватну власність: 
A. Не означає, що уряди не можуть узяти 
будь-чию власність у тому разі, коли це є 
суспільним інтересом. 
B. Порушено, якщо все село евакуйоване 
без належної компенсації для того, щоб на 
його місці побудувати електростанцію.  
 C. Дозволяє людині розглядати блага, які 
він накопичив, як його власність.  

Право на приватну власність: 
A та B – правильні відповіді. С – не правильна. 
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Вибори: 
A. Всі громадяни мають право голосувати, 
навіть якщо вони втратили свої 
громадянські права через кримінальну 
діяльність.  
B. Дозволяється віддати два голоси для 
кожної людини, якщо він – працівник.   
C. Голосування повинно проходити таємно.  

Вибори: 
Відповідь C – правильна. Держава може 
захистити своїх громадян, які втратили свої 
громадянські права на голосування. Рівні права 
для кожного, хто має голосувати, є міжнародним 
правилом.  

Свобода висловлювання: 
A. Може бути обмежена для захисту проти 
дискримінації.  
B. Не може бути обмежена через публічну 
мораль.  
C. Може бути обмежена, щоб запобігти 
релігійній нетолерантності.  

Свобода висловлювання: 
A та C – правильні відповіді. Свобода 
висловлювання може, за певних умов, бути 
обмеженою через публічну мораль, для 
попередження кримінального злочину, охорони 
здоров’я або для захисту проти наклепу, якщо це 
передбачається законом. 

Право на працю: 
A. Зобов’язує країни надавати роботу для 
всіх своїх громадян. 
B. Означає, що ніхто не може бути 
звільнений безпідставно.  
C. Не означає, що уряду доведеться докладати 
зусиль для реалізації повної зайнятості. 

Право на працю: 
Лише відповідь B – правильна. В Європі 
держави зобов'язані докласти зусиль для 
досягнення  повної зайнятості, але це не 
включено до угод  ООН. 

Право на здорове довкілля: 
A. Забороняє державам забруднювати грунт 
брудними відходами.  
B. Спрямовує зусилля на захист людей, 
тварин та рослин.  
C. Не є зафіксоване як універсальне право.  

Право на здорове довкілля: 
Відповідь С – правильна, хоча право на здоров'я 
захищає людей від небезпеки, яку становить 
забруднення довкілля. У даному випадку тільки 
люди є захищеними, а тварини та виробництво 
– ні. Так, Африканська Хартія та Хартія 
Європейського Союзу недостатньо універсальні, 
оскільки вони не повною мірою визначають 
рамки для здорового довкілля.  

Згідно з правом на освіту: 
A. З учнів початкових шкіл жодна плата не 
стягується, однак за шкільні підручники та 
екскурсії можуть її стягувати. 
B. Обов’язком держави є допомога якомога 
більшій кількості учнів у досягненні успіхів 
у навчанні.   
C. Країни повинні надати рівні можливості 
всім учням у навчанні.  

Згідно з правом на освіту: 
B та C – правильні відповіді (ці обов’язки 
включені до Конвенції Прав Дитини). Взагалі, 
початкова освіта повинна бути безкоштовною, 
це не тільки включає плату за навчання, а й інші 
непрямі витрати, що стосуються основної 
шкільної діяльності.   

Покарання дітей у школах: 
A. Не дозволене у формі тілесних покарань.  
B. Не заборонене в тому разі, якщо 
покарання не є жорстоким.  
C. Може бути тільки застосоване в разі 
згоди батьків. 

Покарання дітей у школах: 
А розглядається як правильна відповідь з того часу, 
коли Європейський Суд з Прав Людини визнав 
тілесні покарання насильством згідно з 
Європейською Хартією з Прав Людини (це 
збігається з інтерпретацією Комітету з Прав Дитини 
та Конвенцією з Прав Дитини).  B – неправильна 
відповідь, оскільки заборона стосується всіх 
жорстоких покарань. Що стосується варіанту С, не 
існує жодного документа, що пов’язує покарання зі 
згодою батьків.  
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У школі: 
A. Не повинно приділятись жодної уваги 
питанням оточення.  
B. Малі діти повинні навчатися поважати 
своїх батьків.  
C. Малі діти повинні вивчати права людини 
та навчатися використовувати їх.  

У школі: 
B та C – правильні відповіді. Конвенція прав 
дитини має такі положення у своїх текстах. 
Конвенція також визначає, що освіта повинна 
спрямовувати свої зусилля на повагу до 
оточення.    
 

У в’язниці: 
A. Кожен злочинець має право на адвоката.  
B. Людям можуть винести вирок, якщо 
вони зробили зізнання. 
C. Підозрювані мають право на безоплатну 
послугу перекладача, якщо розслідування 
проводиться на невідомій їм мові.  

У в’язниці: 
A та C – правильні відповіді.  

Тортури: 
A. Дозволені, якщо використовуються для 
попередження нападів терористів.  
В. Дозволені тільки після рішення судді.  
C. Ніколи не дозволяються. 

Тортури: 
C – правильна відповідь (тортури не дозволені в 
жодному випадку, навіть у випадку національної 
необхідності). 

Право на життя порушене, якщо: 
A. Людина гине у разі нещасного випадку 
через попередження поліцією нападу на 
чиєсь життя.   
B. Людина гине у разі військових дій, якщо 
це було законно.  
C. Людина гине через перевищення повно-
важень силами поліції.  

Право на життя порушене, якщо: 
C – правильна відповідь. У випадку А право на 
життя порушено, якщо сила поліції буде 
застосована більш, ніж за абсолютної 
необхідності.  
 

Згідно з правом на житло: 
A. Всі країни повинні забезпечити, щоб 
жодна людина не була бездомною.  
B. Іноземцям має бути наданий такий самий 
доступ до соціального житла, як і жителям 
країни.   
C. Країна повинна докладати зусиль для 
скорочення кількості бездомних людей.  

Згідно з правом на житло: 
B та C - правильні відповіді. 

Згідно з правом на охорону здоров’я: 
A. Урядам не обов’язково попереджувати 
нещасні випадки на робочому місці.  
B. Кожен повинен мати доступ до охорони 
здоров’я.  
C. Ліки повинні бути безкоштовними.  

Згідно з правом на охорону здоров’я: 
B - правильна відповідь. Попередження 
нещасних випадків на виробництві розгля-
дається як обов’язок. Ліки можуть продаватися.   

Згідно з правом на свободу пересування: 
A. Людині може бути заборонено вибирати 
місце проживання з огляду на публічну 
безпеку.  
B. Відмова надати візу людині, що скоїла 
кримінальний злочин, є порушенням прав 
людини.  
C. Кримінальний злочинець може бути 
ув’язнений.  

Згідно з правом на свободу пересування: 
A та C – правильні відповіді. У візі може бути 
відмовлено кожному, не тільки злочинцю. 
Обмеження в пересуванні може бути застосоване 
у випадку небезпеки для публічного здоров’я, 
публічної та національної безпеки, якщо це 
супроводжується законними актами.   
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Бажання Базові потреби Права людини 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

   

Роздаткові матеріали для учнів 5.1 
Бажання, потреби та права 



Живемо в демократії 

 

132 
 

Роздаткові матеріали для учнів 5.2 
Перелік прав людини 

Цей перелік прав людини міститься в універсальній Декларації Прав людини (УДПЛ), 
Міжнародній Конвенції Громадянських та Політичних прав (МКГПП), Міжнародній Конвенції 
Економічних, Соціальних та Культурних Прав, Європейській Конвенції Прав людини (ЄКПЛ) 
та Європейській Соціальній Хартії (ЄСХ).  

1. Право на життя. 

2. Свобода від тортур. 

3. Свобода від рабства. 

4. Право на свободу та безпеку. 

5. Право на справедливе ставлення. 

6. Право на ефективні дії в разі порушення прав людини. 

7. Свобода від дискримінації; право на рівність. 

8. Право бути визнаним як особистість; право на національність. 

9. Право на приватне та сімейне життя. 

10. Право на одруження. 

11. Право на власність. 

12. Право на пересування людей. 

13. Право на притулок. 

14. Свобода думки, свідомості та релігії. 

15. Свобода висловлювання. 

16. Свобода зборів та асоціацій. 

17. Право на їжу, воду та житло. 

18. Право на охорону здоров’я.  

19. Право на освіту. 

20. Право на роботу. 

21. Право на відпочинок та дозвілля.  

22. Право на соціальний захист. 

23. Право на участь у політичних партіях. 

24. Право на участь у культурному житті. 

25. Заборона порушення прав людини. 

26. Право на соціальне замовлення, що визнає права людини. 

27. Відповідальність та обов’язки індивідуума.  
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Роздаткові матеріали для учнів 5.3  
Приклади порушення прав людини 
 
 

Порушення прав людини  Права людини 
a. Громадянка X, яка кілька років тому втратила свою доньку та чоловіка в 
автомобільній катастрофі, не може одружитися з іншим чоловіком, доки її 
тесть не дасть їй свій дозвіл на це.  

 

б. У в’язниці охорона  використовувала собак, щоб залякати ув’язнених, погро-
жуючи нападом. Одного разу охорона змусила собак покусати ув’язненого. 

 

в. На місцевій фабриці працівники повинні працювати як мінімум 10 годин 
без перерви.  

 

г. Коли було заарештовано трьох чоловіків, виявилося, що у них виникли 
труднощі з наданням їм послуг адвокатів та правників. У багатьох випадках, 
адвокати приходили на зустріч, але не допускали до затриманих. Чоловікам 
не дозволялось мати колективного обговорення з їх адвокатами, що 
фактично означало, що двоє з них не мають жодного доступу до свого 
адвоката.  

 

ґ. Жінка, яка виконує таку ж роботу, як і чоловік, має такий самий вік та 
досвід, отримує нижчу зарплату, ніж її колега – чоловік.  

 

д. X викрав та утримував Y протягом трьох днів. Він ударив його по голові, 
що спричинило до загибелі Х через три дні.  

 

е. Пані X, наркоманка, була сфотографована під час того, як вона виходила 
з центру Анонімних наркоманів. Пізніше її фотографія була опублікована. 

 

є. Жінка, над якою знущався її чоловік, змогла розлучитися тільки тоді, 
коли віддала йому свій будинок, машину та все своє майно. Вона 
залишилася ні з чим.  

 

ж. Х, що потерпала від небезпечного для життя виду пневмонії, не отримала 
жодної лікувальної процедури в лікарні, оскільки вона потрапила до країни 
незаконно. 

 

з. Сімдесят відсотків населення місцевості Х було змушене залишити свої 
будинки, їм було заборонено до них повертатися. Їм не дозволяється 
залишати їх табори, вирощувати культури на сусідніх полях, заборонено 
подорожувати багатьма дорогами.  

 

и. Чорношкірі, що народилися в Африці, були куплені за пляшку віскі та 
продані в Північній Америці за 1200 і 1500 доларів США.   

 

і. У країні X всі заходи виживання для місцевого населення були відмінені: 
запаси продуктів харчування, водопостачання, худоба.   

 

ї. У країні X громадяни можуть бути ув’язнені без обвинувачення.  
й. 26-річний репортер газети був убитий під час підозрілого нападу після 
його публікації про недавню виборчу кампанію.  

 

к. Громадянина X було призвано в армію. Він написав до військової 
комендатури стосовно свого добросовісного заперечення військової служби 
та відмовився виконувати військові обов'язки. Він був звинувачений у 
непокорі і йому був заборонений виїзд з країни.  

 

л. У країні Х людям, які б хотіли приєднатися до релігійної течії Фалунь 
Гонг, було заборонено зустрічатися.  

 

м. Етнічна більшість встановила, що ті, хто належить до меншин, наприклад 
рома та євреї, зобов’язані жити в окремих районах населеного пункту.   
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Порушення прав людини  Права людини 
н. Діти, які живуть у невеликому містечку, не можуть добиратись до 
початкової школи, оскільки в їх районі немає жодної школи на розумній 
відстані від них.  

 

о. Оскільки релігійна влада країни не схвалила кандидатуру X, він не зміг 
взяти участь у парламентських перегонах. 

 

п. Х, який був чорношкірим, не зміг отримати роботу в місцевій лікарні.   
р. У деяких країнах непривілейоване населення немає доступу до продуктів 
харчування та програми отримання житла, а також до служб охорони 
здоров’я.  

 

с. Громадянин Х, у якого згорів будинок, не може подати заяву на 
компенсацію.  

 

т. Громадянка Х, 47-річна жінка, яка працювала на дому як домогосподарка 
та є матір’ю 5 дітей, втратила своє соціальне страхування щойно вона 
офіційно розлучилася зі своїм чоловіком.  

 

у. Громадянин Х, батько двох дітей, був заарештований за написання 
критичних віршів стосовно пануючого в державі режиму. Коли він подав 
заяву на політичний притулок у країні А, її було повернуто. Він заявив, що в 
разі його повернення додому він зазнав тортур, про що офіційно заявляє.  

 

ф. Із так званих практичних причин люди з фізичними вадами, наприклад, 
на інвалідних візках, не можуть відвідувати різноманітні культурні заходи у 
місцевому театрі.  

 

х. Для подання заяви на громадянство у країні Х необхідно прожити 15 
років і продемонструвати не тільки відмінні фізичні та розумові показники, 
а й заплатити високу адміністративну плату за це. В результаті тисячі Рома, 
хто вже багато віків проживає в даній країні, не є її громадянами на власній 
батьківщині.   
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Роздаткові матеріали для учнів 5.4 
Права та відповідальність  

 

Право людини 
 

Відповідальність індивідуума Відповідальність школи,  
влади та ін.  
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Роздаткові матеріали для учнів 5.5 
Опитувальник із прав людини (тренінгові картки)  
 
Дитяча праця 17-річних: 
A. Це є порушенням прав дитини. 
B. Це порушення прав дитини, якщо робота є 
небезпечною. 
C. Може бути прийнятною у разі, якщо уряд 
зафіксує мінімальний вік для працюючих до 17 
років.  

Дитяча праця 17-річних: 
Відповідь С є правильною. Конвенція Прав 
Дитини говорить про те, що дитяча праця є 
небезпечною та є формою експлуатації, 
однак дозволяє урядам встановлювати вік, за 
яким заборона є дійсною. Також існує багато 
факторів тиску для того, щоб досягти 
більших обмежень на дитячу працю.    

Згідно з міжнародними угодами, що стосуються 
права на питну воду: 
A. Уряди зобов’язані забезпечити громадян 
чистою та нешкідливою для здоров’я питною 
водою. 
B. Урядам заборонено виявляти дискримінацію 
проти певних громадян щодо їх забезпечення 
питною водою. 
C. Урядам не дозволяється відмовляти громадянам у 
доступі до джерел питної води. 

Згідно з міжнародними угодами, що стосу-
ються права на питну воду: 
Згідно з інтерпретацією Комітету ООН з 
Економічних та Соціальних Прав, відповіді 
В і С є правильними, відповідь А – не 
правильна. Додержання права на питну 
воду є тим, що уряди повинні здійснювати, 
але його, як таке, не повинні вимагати 
громадяни.   
 

Смертна кара: 
A. Офіційно заборонена у всьому світі. 
B. Скасована законодавчо або практикується у 
більш ніж 50% країн світу. 
C. Не дозволена у разі, якщо звинувачений 
молодший 18 років. 

Смертна кара: 
B та C – правильні відповіді. А – не 
правильна. Страта повністю не забороняється 
згідно з договорами ООН та ЄХПЛ, хоча в 
обох випадках вона заборонена додатковим 
протоколом. Протокол 6 (відміна страти в 
мирний час) та Протокол 13 (заборона 
страти за всіх обставин) за ЄХПЛ підписано 
та ратифіковано багатьма державами. 

Економічні та соціальні права: 
A. Не є справжніми правами людини. 
B. Негайне виконання країнами цих прав для всіх 
індивідуумів не очікується.  
C. Може вимагати кожен європейський 
індивідуум. 

Економічні та соціальні права: 
B – правильна відповідь. Офіційно 
економічні та соціальні права є справжніми 
правами людини, так само, як і правдою є 
те, що їх визнають менше, ніж політичні та 
громадянські права. Міжнародна Конвенція 
Економічних, Соціальних та Культурних 
Прав очікує від країн їх виконання, однак 
немає жодного механізму, який дозволяв би 
індивідууму подати скаргу (хоча згідно з 
певними обмеженнями та необов’язковим 
протоколом, організації можуть це 
здійснювати). 

Згідно з положенням права на освіту:  
A. Індивідууми та групи людей можуть відкривати 
школи у разі, якщо вони виконали мінімум 
законних для цього умов.  
B. Немає жодних зобов’язань стосовно змісту 
навчальних програм. 
C. Уряди зобов’язані надавати безоплатну освіту 
для людей, молодших 18 років. 

Згідно з положенням права на освіту:  
A – правильна відповідь, B та C - ні. 
Міжнародні конвенції, такі як Конвенція 
Прав Дитини, стверджують, що система 
освіти повинна інформувати дітей про 
права людини. 

Право бути розціненим як біженець: 
A. Визначається для людей, які бояться 
переслідування на основі їх раси, релігії або 
політичної думки, які стали підставою для їх втечі 
з країни. 
B. Встановлюється для людей, які залишили свої 
країни внаслідок громадянської війни або голоду.   
C. Може бути автоматично заборонене урядом 
для всіх тих, хто прибув із країни, яка вважається 
безпечною.  

Право бути розціненим як біженець: 
A – правильна відповідь, B – не правильна 
(хоча в деяких країнах люди, які залишили 
свою країну через громадянську війну або 
голод, можуть отримати захист без надання 
їм статусу біженців згідно з міжнародними 
конвенціями). Пункт С не стосується 
біженців, що підлягають Женевській 
Конвенції, однак стосується положень ЄС 
щодо надання притулку.  
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Свобода релігії: 
A. Не може бути заборонена для людей на тій 
підставі, що вони належать до релігійної 
меншини.  
B. Зобов’язує нації розрізняти та підтримувати 
релігії.  
C. Не може бути обмежена жодним чином і 
жодною країною. 

Свобода релігії: 
A – правильна відповідь. Нації зобов’язані 
поважати свободу релігії, однак не мають 
законних підстав за будь-якої системи 
вимагати її визнання та субсидування. 
Держави можуть обмежити свободу релігії, 
наприклад, там, де релігія перебуває в 
опозиції до фундаментальних прав 
людини. 

Право на приватну власність: 
A. Не означає, що уряди не можуть узяти будь-
чию власність у випадку, якщо це є суспільним 
інтересом. 
B. Порушене, якщо все село евакуйоване без 
належної компенсації для того, щоб на його місці 
побудувати електростанцію.  
 C. Дозволяє людині розглядати блага, які вона 
накопичила, як її власність.  

Право на приватну власність: 
A та B – правильні відповіді. С – не 
правильна. 

Вибори: 
A. Всі громадяни мають право голосувати, навіть 
якщо вони втратили свої громадянські права 
через кримінальну діяльність.  
B. Дозволяється віддати два голоси для кожної 
людини, якщо вона – працівник.   
C. Голосування повинно відбуватися таємно.  

Вибори: 
Відповідь C – правильна. Держава може 
захистити своїх громадян, хто втратив свої 
громадянські права на голосування. Рівні 
права для кожного, хто має голосувати, є 
міжнародним правилом.  

Свобода висловлювання: 
A. Може бути обмежена для захисту проти 
дискримінації.  
B. Не може бути обмежена через публічну 
мораль.  
C. Може бути обмежена, щоб запобігти релігійній 
нетолерантності.  

Свобода висловлювання: 
A та C – правильні відповіді. Свобода 
висловлювання може, за певних умов, бути 
обмежена через публічну мораль, для 
попередження кримінального злочину, 
охорони здоров’я або для захисту проти 
наклепу, якщо це передбачається згідно з 
законом. 

Право на працю: 
A. Зобов’язує країни надавати роботу для всіх 
своїх громадян. 
B. Означає, що ніхто не може бути звільнений 
безпідставно.  
C. Не означає, що уряду доведеться докласти 
зусиль для реалізації повної зайнятості. 

Право на працю: 
Лише відповідь B – правильна. В Європі 
держави зобов'язані докласти зусиль для 
досягнення  повної зайнятості, але це не 
включено до угод  ООН. 

Право на здорове довкілля: 
A. Забороняє державам засмічувати грунт 
брудними відходами.  
B. Спрямовує зусилля на захист людей, тварин та 
рослин.  
C. Не є зафіксоване як універсальне право.  

Право на здорове довкілля: 
Відповідь С – правильна, хоча право на 
здоров'я захищає людей від шкоди, якої 
завдає безпосередньо забруднення довкілля. 
У даному випадку тільки люди є 
захищеними, а тварини та виробництво – 
ні. Так, Африканська Хартія та Хартія 
Європейського Союзу не достатньо 
універсальні, оскільки вони не достатньо 
встановлюють рамки для здорового 
довкілля.  

Згідно з правом на освіту: 
A. Для учнів початкових шкіл жодна плата не 
стягується, однак за шкільні підручники та 
екскурсії можуть просити плату. 
B. Обов’язок держави - намагатися допомогти 
якомога більшій кількості учнів досягти успіхів у 
навчанні.   
C. Країни повинні надати рівні можливості всім 
учням у навчанні.  

Згідно з правом на освіту: 
B та C – правильні відповіді (ці обов’язки 
включені до Конвенції Прав Дитини). 
Взагалі, початкова освіта повинна бути 
безкоштовною, це не тільки включає плату 
за навчання, а й інші непрямі витрати, що 
стосуються основної шкільної діяльності.   
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Покарання дітей у школах: 
A. Не дозволене у формі тілесних покарань.  
B. Не заборонене у тому разі, якщо покарання не 
є жорстоким.  
C. Може бути застосоване тільки у разі згоди 
батьків. 

Покарання дітей у школах: 
А є правильною відповіддю з того часу, як 
Європейський Суд з Прав Людини 
визначив тілесні покарання як насильство 
згідно з Європейською Хартією з Прав 
Людини (це збігається з інтерпретацією 
Комітету з Прав Дитини та Конвенцією з 
Прав Дитини).  B – неправильна відповідь, 
оскільки заборона стосується всіх 
жорстоких покарань. Стосовно варіанту С, 
не існує жодного документа, що пов’язує 
покарання зі згодою батьків.  

У школі: 
A. Не повинно приділятися жодної уваги 
питанням оточення.  
B. Малі діти повинні навчатися поважати своїх 
батьків.  
C. Малі діти повинні вивчати права людини та 
навчатися використовувати їх.  

У школі: 
B та C – правильні відповіді. Конвенція 
Прав Дитини має такі положення у своїх 
текстах. Конвенція також визначає, що 
освіта повинна спрямовувати свої зусилля 
на повагу кожного до оточення.    
 

У в’язниці: 
A. Кожен злочинець має право на адвоката.  
B. Людям можуть винести вирок, якщо вони 
зробили зізнання. 
C. Підозрілі мають право на безкоштовного 
перекладача, якщо розслідування відбувається 
невідомою йому мовою.  

У в’язниці: 
A та C – правильні відповіді.  

Тортури: 
A. Дозволені, якщо використовуються для 
попередження нападів терористів.  
В. Дозволені тільки після рішення судді.  
C. Ніколи не дозволяються. 

Тортури: 
C – правильна відповідь (тортури не 
дозволені в жодному випадку, навіть у 
випадку національної необхідності). 

Право на життя порушене, якщо: 
A. Людина гине у разі нещасного випадку через 
попередження поліцією нападу на чиєсь життя.   
B. Людина гине у разі військових дій, у тому разі, 
якщо це було законно.  
C. Людина гине через перевищення повноважень 
силами поліції.  

Право на життя порушене, якщо: 
C – правильна відповідь. У випадку А право 
на життя порушене, якщо поліція 
застосовує більшу силу, ніж за абсолютної 
необхідності.  
 

Згідно з правом на житло: 
A. Всі країни повинні забезпечити, щоб жодна 
людина не була бездомною.  
B. Іноземцям має бути наданий такий самий 
доступ до соціального житла, як і жителям країни.  
C. Країна повинна докладати зусиль для 
скорочення кількості бездомних людей.  

Згідно з правом на житло: 
B та C - правильні відповіді. 

Згідно з правом на охорону здоров’я: 
A. Урядам не обов’язково попереджувати нещасні 
випадки на робочому місці.  
B. Кожен повинен мати доступ до охорони здоров’я.  
C. Ліки повинні бути безкоштовними.  

Згідно з правом на охорону здоров’я: 
B - правильна відповідь. Попередження 
нещасних випадків на виробництві 
розглядається як обов’язок. Ліки можуть 
продаватися.   

Згідно з правом на свободу пересування: 
A. Людині може бути заборонено вибирати місце 
проживання з огляду на публічну безпеку.  
B. Відмова у наданні візи людині, що скоїла 
кримінальний злочин, є порушенням прав людини.  
C. Кримінальний злочинець може бути 
ув’язнений.  

Згідно з правом на свободу пересування: 
A та C – правильні відповіді. У наданні може 
бути відмовлено кожному, не тільки 
злочинцю. Обмеження в пересуванні може 
бути застосоване у випадку небезпеки для 
публічного здоров’я, публічної та 
національної безпеки, якщо це 
супроводжується законними актами.   
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Ресурсні матеріали для вчителя 

Цей список вміщує права, узяті з “переліку прав людини”, показано відповідні статті з 
Універсальної Декларації Прав Людини (УДПЛ), Міжнародної Конвенції Громадянських та 
Політичних Прав (МКГПП), Міжнародної Конвенції Економічних, Соціальних та Культурних 
Прав, Європейської Конвенції Прав Людини (ЄКПЛ) та переглянутої Європейської Соціальної 
Хартії (ЄСХ). Цей огляд було зроблено з освітніми цілями.  

 УДПЛ МКГПП ЄСХ МПГПП* МПEСКП** 

1. Право на життя 3 2  6  
2. Свобода віт тортур 5 3 26 7, 10  
3. Свобода від рабства 4 4  8  
4. Право на свободу та безпеку 3 5  9  
5. Право на справедливе ставлення 10, 11 6, 7  14, 15  
6. Право на ефективні дії у разі 

насильства 
8 13 D 2, 9  

7. Свобода від дискримінації; право на 
рівність 

2, 7 14 4, 15, 20, 27, E 3, 26 3 

8. Право бути визнаним як особистість; 
право на національність 

6, 15   16, 24  

9. Право на приватне та сімейне життя 12 8  17  

10. Право на одруження 16 12  23  
11. Право на власність 17    15 
12. Право на пересування людей 13  18 12  
13. Право на притулок 14   18  
14. Свобода думки, свідомості та релігії 18 9  18  

15. Свобода висловлювання 19 10 28 19 8 
16. Свобода зборів та асоціацій 20 11 5, 28 21, 22 8 
17. Право на їжу, воду та житло 25  30, 31  11 
18. Право на охорону здоров’я 25  11  7, 12 
19. Право на освіту 26  10  13, 14 
20. Право на роботу 23  1, 2, 3, 4, 24  6, 7 

21. Право на відпочинок та дозвілля 24  2  7 
22. Право на соціальний захист 22, 25  7, 8, 12, 13, 14, 16, 

17, 19, 23, 25 
 9, 10 

23. Право на участь у політичних 
партіях 

21  22 25  

24. Право на участь у культурному житті 27   27 15 

25. Заборона порушення прав людини 30 17  5, 20 5 
26. Право на соціальне замовлення, що 

визнає права людини 
28   2 2 

27. Відповідальність та обов’язки 
індивідуума 

29     

Примітка. Деякі статті Європейської Соціальної Хартії відповідають цифрам, деякі супроводжуються 
великими літерами. 
 
*Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. 
**Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. 
 



Живемо в демократії 

 

140 
 

 

 

 



Розділ 6 – Відповідальність

141

РОЗДІЛ 6
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Яку відповідальність несуть люди?

6.1. Відповідальність вдома
Люди відчувають на собі конфлікти лояльності – як вони повинні приймати рішення?

6.2. Чому люди повинні підкорятись закону?
Які найкращі мотиви для того, щоб додержуватися закону?

6.3. Чия це проблема?
Як розподіляється соціальна відповідальність?

6.4. Чому люди стають активними громадянами?
Чому люди хочуть змінити суспільство і як вони це можуть зробити?
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РОЗДІЛ 6: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Яку відповідальність несуть люди? 
 
Законний обов’язок  
 
Громадяни будь-якої країни повинні знати, які права вони мають за законом та як вони 
оцінюють межі свого законного обов’язку перед країною й іншими громадянами. 
Відповідальність громадян демократичних країн іноді полягає у виконанні трьох основних 
обов’язків: голосуванні, сплаті податків та дотриманні закону.  
 
Відповідальність нерідко є зворотною стороною права. Наприклад, право на свободу 
висловлювання тягне за собою відповідальність дозволяти те саме й іншим. Однак людина, що 
скоює злочин, не обов’язково втрачає права, які скасовані для інших (у випадку вбивства та 
дискримінації). У рівних частках люди нерідко мають обов’язки, які є незаперечними, 
наприклад, відповідальність стосовно дітей.   
 
Моральна відповідальність 
 
Під час викладання курсу ОДД важливо формувати здатність людини думати морально. Без 
такої здатності не можна критично оцінювати закони суспільства або соціальні структури з 
точки зору їх справедливості. Тому, коли учні вивчають закони та вплив законів на них, важливо 
стимулювати учнів до критичного оцінювання їх функцій та причин і до того, яким чином їх 
можна змінити.  
 
Навчаємо відповідальності 
 
Аналізуючи причини, чому люди додержуються соціально орієнтованої поведінки, або 
висвітлюючи ступінь людських потреб, учитель допомагає учням дізнаватися про потреби та 
права інших.  
Важливо також учителю продемонструвати відповідальну поведінку перед класом. 
 
Учні вчаться бути відповідальними громадянами не тільки через навчання у класі, а й через свій 
власний досвід. У даному контексті хороша демократична школа зможе надихнути учнів і 
залучити їх до життя школи та широкої громади, наприклад, через діяльність шкільної 
учнівської ради.  
  
В результаті цього уроку учні будуть: 
• використовувати низку обов’язків, що їх громадяни застосовують у суспільстві; 
• використовувати природу законних обов’язків; 
• усвідомлять природу соціальної відповідальності; 
• усвідомлять - чому люди беруть особисту відповідальність за здійснення соціальних змін. 
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Тема уроку Цілі Завдання для учнів Ресурси Методи 

 
Урок 1: 
Відповідаль-
ність вдома 
 
 
 

 
• Використовувати 
низку обов’язків, які 
мають люди 
• Усвідомлювати, 
якою може бути 
відповідальність, коли 
виникають конфлікти 
одне з одним 
• Використовувати 
моральні міркування 
щодо прийняття рі-
шень у разі виник-
нення конфліктів 
стосовно  
відповідальності 

 
• Учні аналізують 
моральні дилеми 
• Учні дискутують у 
процесі альтернативного 
аналізу 
• Учні висловлюють 
індивідуальні судження 

  

 
• Приклади історії 
“Мілан робить 
вибір”  
• Аркуші паперу  
для письмового 
завдання 

● Дискусія в малих 
групах та 
індивідуальна робота 
• Пленарна дискусія 
• Індивідуальна 
письмова робота 

 
Урок 2:   
Чому люди 
повинні 
підкорятися 
закону?  
 
 
 

 
●  Використовувати 
природу законних 
обов’язків людей 
●  Використовувати 
різницю між 
моральною 
відповідальністю та 
законними 
обов’язками  
 

 
• Учні аналізують 
моральні дилеми 
• Учні критично 
оцінюють причини 
законного підпорядкування 
обов’язкам   
• Учні пропонують 
ситуації, де моральний 
обов’язок може 
спричинити непокору 
закону 

 
• Приклади історії 
“Дилема Шмідта” 
• Аркуші паперу для 
письмового завдання 
• Дошка 

• Спільний аналіз 
моральної дилеми 
• Аналіз за 
підтримки вчителя 
• Опис  історії 
• Пленарна 
дискусія 

 
Урок 3:   
Чия це 
проблема? 
 
 
 

 
● Усвідомлювати 
загальну природу 
відповідальності, яку 
мають поділяти всі 
стосовно соціальних 
проблем  
 

 
• Учні обговорюють 
відповідальність стосовно 
певних соціальних 
проблем 
• Учні розробляють та 
заповнюють логічну рамку 
• Учні дають письмові 
відповіді на поставлені 
питання  

 
• Приклади 
“Листа”  
• Дошка 
• Аркуші паперу для 
виконання 
індивідуального 
письмового завдання  

• Структурований 
критичний аналіз 
• Аналіз у малих 
групах та дискусія 
• Досягнення 
консенсусу через 
переговори  
• Індивідуальна 
письмова робота   

 
Урок 4:   
Чому люди 
стають 
активними 
громадяна-
ми? 
 
 
 
 

 
● Усвідомлювати 
причини, чому 
люди беруть 
відповідальність за 
страждання інших 
людей 
● Дослідити роль 
громадських 
організацій у 
суспільстві 
 

• Учні працюють у 
групах над письмовим 
завданням  
• Учні висувають гіпо-
тези стосовно соціально 
мотивованої поведінки 
• Учні розглядають роль 
НГО (неурядових 
громадських організацій) 
• У групах учні 
працюють над 
дослідженням ролі НГО як  
соціального учасника 
• У групах учні 
представляють свої 
напрацювання 

• Приклади історії 
про Елену Сантік 
(роздаткові матеріали 
для учнів 6.4), 
розрізані 
• Ресурсні матеріали 
для проведення 
учнівського 
дослідження  
• Ресурсні матеріали 
для групових 
презентацій, 
наприклад великі 
аркуші паперу, 
кольорові 
фломастери 

• Робота в групах 
• Переговори 
• Моральне 
міркування 
• Критичне 
оцінювання 
• Дослідження  
• Групова 
презентація 
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Урок 1 
Відповідальність вдома 
Обираємо між конфліктом та лояльністю  

 
Навчальні цілі Використовувати низку обов’язків, які мають люди 

 
Усвідомлювати, якою може бути відповідальність, коли 
виникають конфлікти одне з одним 
 
Використовувати моральні міркування щодо прийняття рішень у 
разі виникнення конфліктів стосовно  відповідальності 

Завдання для учнів Учні аналізують моральні дилеми 
 
Учні дискутують у процесі альтернативного аналізу 
 

Учні висловлюють індивідуальні судження 

Ресурси Приклади історії “Мілан робить вибір”  
 

Аркуші паперу для письмового завдання 

Методи  Дискусія в малих групах та індивідуальна робота 

Пленарна дискусія 

Індивідуальна письмова робота 

 

Концептуальні поняття 

Відповідальність:  Іноді люди змушені щось виконувати – відповідальність може бути 
законною, моральною або соціальною, залежно від того, в чому вона полягає.  

 
Моральний конфлікт: Конфлікт, який люди переживають, коли вирішують між двома або 
кількома напрямами дій. 
 
Громадянська відповідальність: Обов’язки учнів стосовно суспільного оточення. Ця 
відповідальність виникає тому, що членство в суспільстві передбачає відповідальність. 
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ХІД УРОКУ 
 

Вчитель висловлює ідею про те, що кожен несе певну відповідальність у різних ситуаціях 
залежно від проблем, які виникають. А також про те, що проблеми виникають, коли люди 
перекладають відповідальність на інших. Існує також проблема вибору. Вчитель зачитує історію 
“Мілан робить вибір” всьому класу та просить учнів подумати про наступні проблеми. Деякі 
питання будуть обговорюватись у парах перед тим, як надаватимуться відповіді. За іншими 
проблемами учні будуть робити записи перш ніж поділитися ними з класом.  

1. Який вид відповідальності Мілана засвідчує зачитана вчителем історія? Скільки видів 
відповідальності ви можете побачити (власну відповідальність Мілана, відповідальність 
перед сім’єю, школою, місцевою громадою та оточення)? 

2. Як ви думаєте, що Мілан має зробити і чому? Чи всі у класі згодні з цим?  
3. Наскільки складне рішення має прийняти Мілан, як ви думаєте? Що робить його 

складним?  
4. Який вид відповідальності має батько Мілана в даній історії? Скільки видів 

відповідальності ви бачите? 
5. Як ви вважаєте, чи має право батько Мілана просити його залишитися вдома?   
6. Наскільки серйозною проблемою буде, якщо Мілан не послухає батька? Чи буде це 

важко зробити для Мілана? Надайте аргументи у ваших відповідях.  
 

Письмове завдання 
Як ви думаєте, що Мілан написав батькові? Опишіть. Порівняйте ваш варіант з варіантами 
інших учнів у класі. Учні повинні поділитися своїми ідеями у класі.  
Узагальнення 
Можливо, учні вже визначили певні аспекти моральної відповідальності. Тоді вчитель відповідає 
на ці висловлювання, звертаючись до класу з проханням подумати взагалі про те, які види 
відповідальності мають люди щодо: 

• самих себе; 

• своєї сім’ї;  

• свого найближчого оточення; 

• національної громади; 

• всього навколишнього світу. 
Учні знову працюють у групах. Вони можуть працювати за столами, для зручності 
розподіленими за різними видами відповідальності. Причини, з якими люди не погоджуються 
стосовно ступеня відповідальності по відношенню до інших та до громади, необхідно 
обговорити у класі.  
Індивідуальні висловлення  
Вчитель повідомляє наступну інформацію учням: “У даній історії деякі види відповідальності 
Мілана суперечить одна одній. Подумайте про власні приклади, де б існував конфлікт 
відповідальності людей. Наведіть ці приклади та обговоріть їх. Що ви думаєте про те, як люди 
вирішують конфлікт відповідальностей”. 
Якщо учні вважатимуть це важким завданням, учитель може навести певні специфічні приклади. 
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Урок 2 
Чому люди повинні підкорятись закону?            
Які найкращі мотиви для того, щоб додержуватися закону?                
 
 
Навчальні цілі Використовувати природу законних обов’язків людей 

Використовувати різницю між моральною 
відповідальністю та законними обов’язками  

Завдання для учнів Учні аналізують моральні дилеми 
Учні критично оцінюють причини законного 
підпорядкування обов’язкам   
Учні пропонують ситуації, де моральний обов’язок може 
спричинити спротив закону  

Ресурси Приклади історії “Дилема Шмідта” 
Аркуші паперу для письмового завдання 
Дошка 

Методи  Спільний аналіз моральної дилеми 
Аналіз за підтримки вчителя 
Описання історії 
Пленарна дискусія  

 
 

Концептуальні поняття 
 
Закон: Правило, вироблене місцевим та національним урядом. 
 
Право закону: У демократичному суспільстві уряди та влада є об’єктами закону даної землі. 
Демократичні зміни влади приводять до встановлення правил конституції країни, що не є 
результатом війни. Населення має основний обов’язок підкорятись закону, оскільки він 
прийнятий демократичним шляхом. 
 
Законний обов’язок: Обов’язок, які люди повинні виконувати, визначений через закон.  
 
Моральна відповідальність: Особистісні обов’язки, які грунтуються на переконаннях 
стосовно того, що є правильним, а що – ні. 
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ХІД УРОКУ 
 
Вчитель знайомить учнів з історією “Дилема Шмідта” та просить учнів у парах визначити, де 
Шмідт повинен порушити закон та вкрасти гроші, або не робити цього. Вчитель записує різні 
думки  стосовно того, чи Шмідт повинен украсти гроші, на дошці. 
Вчитель просить учнів обрати варіант, з яким вони погоджуються, та додати своє власне 
судження, продовживши наступні позиції: 

• Шмідт повинен украсти гроші тому, що…. 

• Шмідт не повинен красти гроші тому, що…. 
Вчитель записує перелік суджень, запропонованих учнями на дошці. Наприклад:  

• “Він повинен украсти гроші тому, що життя його дочки є важливішим, ніж закон проти 
крадіжок”.   

• “Він не повинен красти гроші тому, що його могли упіймати”.   

• “Він не повинен красти тому, що це не правильно і є порушенням закону”.  
Різні судження обговорюються у класі. Чому вони різні? Чи є певні судження кращі за інші? 
Вчитель просить учнів завершити речення:   
 “Взагалі, порушувати закон – не правильно тому, що…”   
Як варіант, учитель може запропонувати класу поміркувати над тим, скільки суджень вони 
можуть висловити стосовно того, чому неправильним є порушення закону. Зазвичай 
відповідаючи на це запитання, учні знаходять великий спектр відповідей, включаючи наступне:  
  “Неправильно порушувати закон тому, що:  

• вас можуть схопити та покарати;  

• закон застерігає людей від заподіяння шкоди і тому не правильно завдавати шкоди іншим 
людям;  

• люди стануть не законослухняними, а закон не зможе їх зупинити; 

• порушення закону створює недовіру між людьми;  

• суспільство потребує закону для того, щоб вижити, без закону настане хаос;  

• порушення закону порушує індивідуальні права, такі як право на власність або на життя”.  
Вчитель наголошує, що люди мають різні судження стосовно порушення закону. Деякі з них 
походять із власних інтересів, деякі стосуються інших людей та загального добробуту 
суспільства (див. нижче).   
Для ілюстрації цих міркувань учитель демонструє на дошці серію трьох концентричних кіл, в 
яких він пише слова “я”, “інші”, “суспільство”.  У полі даних кіл можуть лежати різні судження. 
Вчитель наголошує, що законна підлеглість – не завжди ознака “доброго громадянина”. Багато 
незавершених справ були здійснені людьми, які фактично підпорядковувалися закону, 
стверджуючи, що це “був їх обов’язок”. З іншого боку, історія показує, що час від часу навіть 
добрі люди можуть думати про порушення закону з моральних причин.  
 Для того, щоб учні краще зрозуміли складність балансу між законними обов’язками та 
моральною відповідальністю, вчитель просить учнів написати свою власну коротку історію, в 
якій люди (з добрими намірами) розглядали можливість порушення закону. Приклади можуть не 
наводити за власним бажанням.  
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Окремі учні можуть прочитати свої приклади вголос на пленарній дискусії. Вчитель далі 
підкреслює різницю між моральною відповідальністю (яку люди мають, як частину своїх 
власних цінностей та переконань) та законними обов’язками, які виголошуються урядом. Тиск 
між цими двома видами відповідальності може спонукати до критики громадянами певних 
законів, з якими вони не згодні, та працювати над їх зміною. Вони навіть можуть, принагідно, 
вирішити припинити дію певних законів з морально-політичних причин. Історія має багато 
прикладів, коли люди зупиняли дію законів, протестуючи проти них або повстаючи проти 
урядів. Учитель повинен проілюструвати це за допомогою місцевих випадків. Він повинен 
наголосити, що такі ситуації не можуть вирішуватися легко через небезпеку порушити право 
закону, на яком грунтується демократія.  

Примітки 
Моральна дилема, запропонована в цьому уроці, не схожа на знамениту “Дилему Хайнца”, яка 
була вперше запропонована Лоренсом Кольбергом, американським психологом у 1950-х роках. 
Це була одна з дилем Кольберга та його колег, що пропонувалась кожні 3 роки для молоді віком 
від 10 до 25 років. Було досліджено, що молодь у певному віці більше здатна до само-
центрованого мислення на відміну від людино-центрованого мислення, притаманного 
підлітковому періоду. Так, у середньопідлітковому віці більшість молодих людей демонструють 
потяг до соціально-центрованого судження залежно від типу дилеми, що впливає на їх судження 
у цей період більше, ніж в інший період. Молодші діти продемонстрували свій погляд на закон 
як незмінне поняття і базувались не на соціальному запиті, а лише на авторитеті тих, хто 
створює правила. У підлітковому віці молодь більш обізнана розуміє, що закони мають 
соціальну природу, що їх можна переглядати, вивчати їх критикувати те, наскільки вони 
морально правильні чи хибні.  
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Урок 3   
Чия це проблема? 
Як розподіляється соціальна відповідальність? 
 
 

Навчальні цілі Усвідомлювати загальну природу відповідальності, яку мають 
поділяти всі стосовно соціальних проблем 
 

Завдання для учнів Учні обговорюють відповідальність стосовно певних соціальних 
проблем 
 
Учні розробляють та заповнюють логічну рамку  
 
Учні дають письмові відповіді на порушені питання. 
  

Ресурси Приклади “Листа” 
 
Дошка 
 
Аркуші паперу для виконання індивідуального письмового 
завдання  

Методи  Структурований критичний аналіз 

Аналіз у малих групах та дискусія 

Досягнення консенсусу через переговори  

Індивідуальна письмова робота   
 
 

Концептуальні поняття 
 
Соціальна проблема: Проблема, що стосується багатьох членів суспільства,  це 
відповідальність, яка поділяється різними сторонами суспільства загалом.  Відповідальність за 
соціальні проблеми не обов’язково розділяється порівну між  залученими  сторонами.  
 
Рівень відповідальності: Ступінь залучення до відповідальності за соціальну проблему.  
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ХІД УРОКУ 
 
Вчитель знайомить учнів з уявним листом до місцевої газети. Він містить скарги щодо двох 
соціальних проблем, які турбують жителів містечка.   
 
Вчитель запитує учнів, чи може клас а) ідентифікувати проблеми та  б) написати список 
(стосовно обох проблем) тих людей, хто несе відповідальність. Учитель може допомагати під 
час виконання цього завдання у формі логічної смислової рамки, яку він зображує на дошці (див. 
нижче).   
 
Хто залучений до даної проблеми різними шляхами? 

 
 
Робота в групах 
 
Крок 1 
 
Поділіть клас на групи по три - чотири учні. Дайте кожному учневі кількість фішок, що 
дорівнює кількості залучених до проблеми сторін.  
 
Крок 2 
 
Кожен член групи спершу розподіляє фішки між сторонами відповідно до того, як, на їх думку, 
розподіляється відповідальність стосовно проблеми. Наприклад, діти та собаки можуть не 
отримати жодної фішки, а власники собак та політики отримають їх або порівну, або якась 
сторона має мати перевагу.  
 
Крок 3 
 
Коли кожен учасник групи прийме власне рішення, вони повинні поділитися ним з іншими 
членами групи та розповісти про свої міркування. Учні можуть змінювати свою точку зору на 
даній фазі роботи. Насамкінець групи здійснюють підрахунок кінцевих результатів розподілу 
фішок кожної сторони. Все це продемонструє, яке спільне бачення має група стосовно 
відповідальності за дану проблему.       
 

 
Проблема: 

Безконтрольні собаки 

Собаки Власники 
собак 

Політики 

Інші? 

Діти 
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Вчитель обговорює з усім класом висновки, до яких дійшли різні групи. Вчитель аналізує різні 
погляди, що були висловлені, наголошуючи на тих міркуваннях, які зробили учні.  
Якщо дозволяє час, можна повторити дану вправу з прикладом про сміття. Або можна 
запропонувати більш доцільну проблему для місцевого контексту з життя громади або школи, 
яка стикається з викликами, що стоять перед групою.  
 
Примітки  
 
Проблеми, порушені в даних прикладах, підходять учням, які ще не мали достатнього досвіду в 
обговоренні політичних проблем. Це потрібно тому, що дані проблеми є конкретними, 
видимими та відносно легкими для сприйняття (навіть якщо їх доволі важко розв’язати). Старші 
більш досвідчені класи можуть провести дискусію із складніших проблем, таких як безробіття та 
расизм, використовуючи ту саму логічну мислительну рамку.     
 
Крок 4: Дискусія, що випливає із вправи 
  
На заключній пленарній дискусії вчитель просить учнів розглянути приклад, коли люди беруть 
на себе  відповідальність за свої дії. Якщо ні, розгляньте, як вони можуть бути в цьому 
переконані. Чи допомагає у цьому освіта? Чи потрібно створювати нові закони або 
запроваджувати жорсткі покарання? Запитайте учнів про те, якщо місцева та державна влада 
візьмуть на себе відповідальність за певні проблеми, якою буде вартість цього і як потрібно за це 
платити.  Вчитель також може запропонувати учням розглянути роль молоді у вирішенні 
соціальних проблем такого виду. Чи будуть вони звільнені від відповідальності з огляду на свій  
вік? Чи мають право підлітки залишати вирішення проблем на громаду та дорослих? Такі 
питання можуть стати темою для письмової роботи.    
 
Вчитель пояснює, що місцеві та державні політики мають бути обізнані щодо проблем, які вони 
створюють. Політика нерідко пов’язана із проблемами громади. Це не означає, що уряди можуть 
розв’язати кожну проблему, але багато проблем ніколи не постануть, якщо люди будуть брати 
більше відповідальності за наслідки своїх дій.   
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Урок 4   
Чому люди стають активними громадянами? 
Чому люди хочуть змінити суспільство і як вони це можуть зробити?           

Навчальні цілі Усвідомлювати причини, чому люди беруть відповідальність за 
страждання інших людей 
Дослідити роль громадських організацій у суспільстві 

Завдання для учнів Учні працюють у групах над письмовим завданням  
Учні висувають гіпотези стосовно соціально мотивованої поведінки 
Учні розглядають роль НГО (неурядових громадських організацій) 
У групах учні працюють над дослідженням ролі НГО як  соціального 
учасника 
У групах учні представляють свої напрацювання  

Ресурси Приклади історії про Елену Сантік (роздаткові матеріали для учнів 
6.4), розрізані 
Ресурсні матеріали для проведення учнівського дослідження  
Ресурсні матеріали для групових презентацій, наприклад великі 
аркуші паперу, кольорові фломастери 

Методи  Робота в групах 
Переговори 
Моральне міркування 
Критичне оцінювання 
Дослідження  
Групова презентація  

 
Концептуальні поняття 
 
Соціальна дія: Дії, здійснені громадянами або членами громади для вирішення соціальних 
проблем.   
 
Громадянин: Той, хто має законне членство (громадянство) у державній громаді. 
Громадянство передбачає права та обов’язки, які люди розрізняють залежно від того, 
наскільки вони відчувають відповідальність за те, що може статись у громаді.  
 
Активний громадянин: Той, хто бере участь у громадських діях у відповідь на соціальну 
громадську проблему.  
 
Неурядові громадські організації (НГО): Організація, що створена  та підтримується 
громадянами (не урядом) для вирішення соціальних проблем. НГО є публічною, не 
секретною організацією, що працює всередині соціальних структур суспільства для створення 
змін. НГО займається проблемами прав людини, що не достатньо захищені та розглянуті 
урядами. У демократичних суспільствах існують закони, які дозволяють НГО існувати, 
надають їм законні права та захист. 
 
Громадянське суспільство: Люди та організації, що займаються суспільною діяльністю поза 
межами діяльності, яку здійснює уряд, як частина громадянського суспільства. Громадянське 
суспільство формує взаємозв’язки між індивідуальними громадянами та урядами.   
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ХІД УРОКУ 
 
Вчитель розподіляє учнів на групи по чотири особи. Він дає групам роздаткові матеріали про 
Елену Сантік (6.4). Добре, якщо роздаткові матеріали будуть розрізані на окремі аркуші (картки). 
Вчитель просить групу розподілити картки серед членів груп по черзі. Кожен представник від 
групи читає по черзі всі картки, передаючи одне одному. Далі групи складають картки разом у 
порядку, що дозволяє побачити повну картину історії.   
Вчитель пропонує учням обговорити такі питання, у процесі обговорення яких група може дійти 
спільної згоди. Він наголошує, що члени групи можуть не погоджуватися з іншими, однак 
висловлені ними ідеї дозволяють знайти кращі відповіді. Окремі учні можуть дати свої відповіді 
письмово. Далі вчитель обговорює ключові проблеми з класом, ставлячи запитання, наведені 
нижче. 
Запитання 
• Як ви вважаєте, в чому полягають основні причини того, чому Елена Сантік була залучена до 

діяльності Групи 484? 

• Коли ви почули про Елену Сантік, якими словами ви б її описали? 

• Як ви вважаєте, чому Елена Сантік та Група 484 не припинили свою діяльність, як того 
вимагав уряд? 

• Які види потреб Група 484 намагалась опрацювати?  

• Який тип суспільства хотіли побудувати Елена Сантік та Группа 484?  

• Наскільки важливою є діяльність громадських організацій (Група 484) у суспільстві? Чого, на 
ваш погляд, вони можуть досягти? Подумайте про їх роль відповідно до роботи урядів та 
потреб (прав) людей. 

• Подумайте про ваше власне суспільство. Як ви думаєте, які потреби могли б допомогти 
задовольнити активні люди, або ГО, якби взяли на себе відповідальність?  

Для прикладу вчитель зачитує цитати з міжнародного звіту 2003 р. ГО з Боснії та Герцеговини: 
“Сектор ГО у Боснії та Герцеговині продовжує вносити позитивний вклад у процес розбудови 
демократії та громадянського суспільства. […] На сьогодні у Боснії та Герцеговині  існує 7874 
громадські організації, що працюють за старим та новим законодавством […] 
Сектор ГО довів, що він здатний проводити широкі громадські кампанії, які допомагають 
вносити життєво значущі зміни у боснійське суспільство, включаючи молодь, гендерну рівність, 
навколишнє середовище, захист прав меншин тощо. Велика кількість ГО проводить роботу у 
сфері охорони здоров’я, соціального захисту, реконструкції, захисту прав людини, захисту 
довкілля та захисту прав меншин22.   
Вчитель обговорює цитати з учнями. Перш за все він просить виокремити ті сфери, які були 
згадані в даному звіті , що мають відношення до їх країни. Далі вчитель просить учнів подумати 
про приклади різних проектів, що можуть бути пов’язані різними сферами діяльності.  
Робота в групі 
На завершення роботи за даною темою кожна група обирає одну із сфер діяльності та готує 
презентацію, що базується на матеріалі уроку. Як альтернатива за умови, що учням доступні 
матеріали для дослідження, вони можуть досліджувати життя інших активних громадян у своїй 
країні та підготувати презентацію. Учні також можуть включити до тематики своїх презентацій 
таких діячів, як Мати Тереза або Нельсон Мандела.  
                                                   
22Джерело: Звіт USAID “2003 Індекс сталого розвитку ГО, Європа та Євразія“, с. 42-43; 
www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2003/bosnia.pdf 

http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2003/bosnia.pdf
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Роздаткові матеріали для учнів 6.1  
Мілан робить вибір 
 
Мілан був майже готовий вирушити до школи, коли його батько увійшов до кухні.  

“Мілане, сьогодні мені потрібна твоя допомога в полі. Чи можеш ти залишитися вдома та 
не йти до школи? Урожай може бути знищений, якщо ми його залишимо не зібраним”. 

Мілану це не сподобалось. 

 Тату, мені сьогодні потрібно йти до школи, - сказав він, - сьогодні перші збори 
учнівської ради, до якої я обраний як один із представників 8-го класу”.  

 “Але ж ти не єдиний представник, чи не так? - відповів батько, - ніхто не помітить, що ти 
відсутній, адже там будуть представники інших 8-х класів”. 

 “Так, але я підведу людей, які обрали мене, якщо не піду туди. Крім того, у мене сьогодні 
урок природознавства. Я не можу його пропустити. Я не хочу його пропускати. Мені 
потрібно буде складати іспити, якщо я буду вступати до університету”.  

Батько Мілана незадоволено зауважив. 

 “Ти говориш про вступ до університету так, начебто твоя сім’я нічого не значить. Хіба не 
бачиш, що ти нам потрібен вдома?  Яка від тебе буде допомога, якщо ти підеш до 
університету? І куди ти підеш після його закінчення та отримання спеціальності? Ти не 
думаєш, що повернешся сюди, я впевнений”.   

 “Ти маєш бути задоволений, що я хочу просуватись у житті, – прошепотів Мілан, - не так 
як багато інших хлопців тут. У них немає амбіцій. Вони будуть виконувати ту саму 
роботу, яку роблять їх батьки”. 

 “Немає нічого гіршого, ніж неповага до старшого покоління”, - відповів сердито батько 
Мілана. – Всі ці розмови про освіту сьогодні недоречні. Мені здається, що ти забув про 
старі цінності, які ми всі поважаємо.  Ти думаєш тільки про себе”.  

Мілан зітхнув. Він вже це чув неодноразово.  

 “Тату, якщо я знайду хорошу роботу, я не забуду про тебе та про нашу сім’ю. Як ти 
можеш говорити таке. Чи ти дійсно хочеш, щоб я кинув школу та не досяг того, на що 
здатний? Всі мої вчителі говорять, що я міг би стати хорошим ученим. Можливо, одного 
разу я зроблю відкриття, яке буде корисним для всіх у світі”.  

Батько Мілана ударив по столу. 

 “Перш за все у тебе є обов’язок перед сім’єю та цією громадою, у такий важкий час. Твоя 
голова заповнена мріями. Чи думаєш ти про реальне життя?”  

Це розізлило Мілана, але він не хотів цього показати. За секунду він замовк. Батько повернувся 
та вийшов, залишивши за собою незачинені двері.  

Мілан сів та зітхнув. Хвилину він подумав, потім узяв свій портфель та пішов до дверей. На 
хвильку зупинився. Взяв аркуш паперу та написав записку батькові. Це була найважча річ, яку він 
коли-небудь робив у житті.  
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Роздаткові матеріали для учнів 6.2    
Дилема Шмідта 
 
Шмідт має лише одну доньку, яка тяжко хвора. Вона потребує термінової операції, але лікарі, які 
можуть її зробити, потребують грошей перш ніж розпочати лікування. Шмідт не знає, що йому 
робити. Він та його дружина мають певні заощадження, за які вони сподіваються купити 
невеличку крамницю. Вони б із радістю віддали їх заради порятунку своєї доньки, але цих 
коштів не достатньо.   

Шмідт просить лікарів зробити операцію за менші кошти, однак отримує відповідь, що це 
неможливо, оскільки буде нечесним по відношенню до тих, хто може сплатити повну суму. 
Шмідт просить своїх родичів та друзів позичити йому грошей, однак це не дає можливості 
зібрати потрібну суму. Упродовж цього часу доньці Шмідта стає дедалі гірше.  

У розпачі Шмідт наважується вкрасти частину грошей, щоб урятувати життя своєї дочки.  
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Роздаткові матеріали для учнів 6.3 
Речі виходять з-під контролю!  
 
Ознайомтеся з листом, який з’явився у місцевій газеті. 
  
Як група місцевих мешканців, ми переконані, що багато проблем, які постають перед людьми, виникає саме 
тому, що вони не готові брати відповідальність за свою власну поведінку.  
 
На наших вулицях велика кількість собак є безконтрольними. Їх власники або не відомі, або не піклуються 
про них. Собаки бруднять на вулицях. Це не тільки неприємно, а й може спричинити захворюваність. 
Деякі собаки блукають в парках і є майже дикими. Їх потрібно тримати під суворим контролем, особливо 
в тих місцях, де бавляться діти.  
 
Ми також думаємо про те, що містечко та його околиці надто засмічені. Причина тому, що люди дуже 
ліниві, щоб прибирати його, як належить. Це неприпустимо, оскільки принаджує щурів та спричинює 
виникнення хвороб. Коли люди залишають використані ємкості від фарб та хімікатів, це може 
спричинити їх проникнення у річки та зараження питної води.   
 
Чому люди не хочуть думати про наслідки своїх дій? І чому політики нічого не роблять, щоб вирішити ці 
проблеми? 
З повагою, 
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Роздаткові матеріали для учнів 6.4 
Набір карток: життя Елени Сантік  
 
1. 
Елена Сантік народилась у 1944 р. 
Вона була сербкою.  
 

2. 
Елена Сантік померла від раку 2000 р.  

3. 
Після того як Елена померла, один із друзів 
узяв камінь з розбомбленого будинку в 
Белграді. Він був розмальований дітьми-
біженцями, які прийшли з Косово. Потім 
цей камінь було встановлено в Парку Миру 
Елени Сантік у Берліні як символ.  

4. 
Елена Сантік та Група 484 запустили проект 
Pakrac у Хорватії, який допоміг відновили 
довіру між сербами та хорватами після війни 
1991 р. Вона приєдналась до волонтерів з обох 
сторін та з боку міжнародної спільноти в 
даному проекті.  
 

5. 
Еленак Сантік була членом-засновником та 
лідером організації, що називалась Група 
484. Група 484 – це громадська організація 
(ГО). Група 484 підтримує ненасильницьке 
вирішення конфліктів, толерантність та 
співробітництво як основу побудови 
гуманного суспільства.  
 

6. 
Елена писала статті проти націоналізму та 
расизму, які були опубліковані на 
міжнародному рівні. Вона була відзначена 
міжнародною нагородою за свою роботу в 
організації, що називалась Pax Christi.  

7. 
У Берліні існує парк миру, названий на честь 
Елени Сантік, що стало визнанням її 
діяльності. Елена проводила мітинги на 
території цього парку.  
 

8. 
Елена Сантік була відомою у світі балериною 
та вчителем балету.  
 

9. 
Елена Сантік - борець за мир та за права 
людини. Вона та її організація багато 
зробили для допомоги біженцям – вихідців 
із Сербії.   
 

10. 
Група 484 дістала цю назву тому, що один із 
перших її проектів працював із 484 сім’ями з 
Хорватії, які залишилися без даху над головою 
через війну. Група 484 надавала допомогу 
біженцям, створювала прийнятні умови життя 
та надавала поради стосовно їх прав.   
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РОЗДІЛ 7
Шкільна газета

Вивчаємо ЗМІ через створення ЗМІ

7.1. Газети навколо нас
Кого вони інформують? Як вони інформують? Про що вони інформують?

7.2. Наша газета найкраща…чи не так?
Що робить газету гарною газетою.

7.3. Створюємо нашу настінну газету
Все, що потрібно для цього зробити, і чого – не потрібно.

7.4. Наш перший номер!
Куди ми йдемо?
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РОЗДІЛ 7: ШКІЛЬНА ГАЗЕТА 
Вивчаємо ЗМІ через створення ЗМІ 
Присутність та вплив засобів масової інформації у всьому світі значно посилилися за останні 
роки. Чим більш складним та взаємозалежним стає наше життя, тим більше ми звертаємося до 
інформації для того, щоб розуміти, як події впливають та змінюють нас. За будь-яким 
інформаційним повідомленням поза межами нашого особистого досвіду та безпосереднього 
сприйняття ми маємо звернутися до засобів та джерел інформації.  
Однак індивідуальний доступ до різноманітних засобів масової інформації дуже різниться. Це впливає 
на рівень поінформованості людини, на її потенційні можливості здійснювати зміни та впливати на 
них. Іншим важливим аспектом є питання чуттєвості сприйняття та проблеми дезінформації з боку 
різних партій, урядів і силових лобі. Конфлікти, що стосуються соціальних змін або різноманітних 
видів протистояння, збільшують потік монополізованої та неправдивої інформації у ЗМІ.  
І хоча ці взаємозв’язки не будуть предметом розгляду даного розділу з питань ЗМІ, учні зможуть 
знайти характерні елементи, коли порівняють друковані ЗМІ їх країн і регіонів та оцінять їх за 
певними критеріями.   
Підходи до так званої медіа освіти, подані в даному розділі, досить різноманітні. Через створення 
своєї власної настінної шкільної газети учні зможуть набути навичок створення газети і таким 
чином усвідомити справжню природу ЗМІ зсередини. Досвід учителів показав, що такий підхід 
навчає учнів формам прямого доступу до розуміння друкованих ЗМІ, які є досить далекими від їх 
реального життя. Учні зможуть розглянути критично ці види ЗМІ, а також оцінити електронні 
ЗМІ та використання різних видів ЗМІ з точки зору нової перспективи. Таким чином вони 
набудуть медіа-грамотності.  
І зрештою, одна дуже практична підказка: цей урок, зокрема, вимагає та пропонує так зване 
крос-предметне навчання та співробітництво. Так, наприклад, написання та перевірка текстів 
може відбуватися на уроках з мови та літератури, тоді, як розробка дизайну публікації може бути 
виконана під час уроків з художньої творчості. В деяких випадках уроки можуть проводитись у 
звичайному режимі, де водночас може працювати окрема редакційна команда учнів, що 
займається виданням газети. 
Настінна газета має з’явитися у шкільному житті трохи раніше від того моменту, коли інші 
вчителі будуть достатньою мірою переконані в тому, що варто приєднатися до цієї справи. 
Вивчення Освіти для Демократії та Прав Людини 
Медіа-грамотність – одна з ключових позицій на шляху досягнення цілей освіти прав людини та 
громадянської освіти, а саме виховання активного громадянина. Нижче подано загальний огляд 
основних важливих аспектів медіа-грамотності: 

1. Компетентність у сфері комунікацій належить до загальних способів взаємодії та спілкування 
людей одне з одним. У соціальній реальності ситуація не відповідає цьому. Скоріше вона 
спільно приймається людьми через соціальну взаємодію, що передбачає спілкування. Ця 
загальна комунікативна компетентність набувається з вивченням рідної мови та розвивається з 
використанням даної компетентності на людях. 

2. Кожна людина володіє комунікативною компетентністю з народження. Ми наділені даною 
компетентністю від природи, однак, вона вимагає розвитку, практики та вдосконалення. 

3. Медіа-грамотність є складовою концептуального поняття комунікативної компетентності.  Вона 
належить до комплексного різноманіття ЗМІ, використання яких вимагає вивчення та практики 
через, наприклад, виконання учнями певних завдань.  Друковані ЗМІ, якими є й настінні газети, є 
важливими засобами щоденної комунікації, з якими учні мають бути добре ознайомлені. Однак вони 
є лише одним з елементів для досягнення загальної мети – медіа-грамотності.   
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РОЗДІЛ 7: ШКІЛЬНА ГАЗЕТА 
Вивчаємо ЗМІ через створення ЗМІ 

 
Назва уроку Цілі   Завдання для 

учнів 
Ресурси  Методи  

Урок 1: Газети 
навколо нас 

Учні знайомляться з 
різноманітністю 
друкованих ЗМІ. Вони 
усвідомлюють 
різноманітність змісту 
та структури 

Учні збирають та 
аналізують 
газети і журнали, 
які вони читають  
разом. Вони 
створюють 
плакат, де 
відображають 
свої результати 

Газети, ножиці, 
клей, великі 
аркуші паперу 

Групова 
робота 

Урок 2: 
Наша газета 
найкраща…чи 
не так? 

Учні пізнають критерії 
хорошої газети або 
журналу. Вони 
визначають власний 
погляд, формують  
цінності та інтереси 

Учні оцінюють 
презентації, 
створені іншими 
групами та 
погоджуються з 
компромісними 
рішеннями  

Презентації, 
підготовлені на 
попередньому 
уроці. Таблиця 
на дошці або 
фліп-чарті 

Групові 
презентації, 
пленарні 
дискусії та 
оцінювання 

Урок 3: 
Створюємо 
нашу настінну 
газету 

У групах учні 
узгоджують різні 
тематики та завдання. 
Під час роботи в 
групах учні 
обмінюються ідеями та 
компетентностями в 
команді   

Учні приймають 
рішення про 
структуру газети, 
яку вони спільно 
створюють. 
Вони 
визначають 
тематики, що 
актуальні для їх 
школи,  та 
пишуть статтю 
для своєї секції у 
стінній газеті  

Залежно від 
матеріалів та 
наявних ресурсів 
тексти можуть 
бути написані 
власноруч або 
набрані на 
комп’ютері з 
цифровими 
фотографіями  

Вироблення 
спільних 
рішень, 
групова 
робота 

Урок 4:  
Наш перший 
номер! 

У відкритій дискусії 
учні усвідомлюють, 
якими засобами 
здійснюється 
довготривалий проект 
зі створення шкільної 
газети. Учні можуть 
приймати рішення та 
брати відповідальність 
за них  

Учні повинні 
сформувати 
судження та 
вирішувати 
питання їх 
майбутньої участі 
у наступному 
проекті 

Дошка або фліп-
чарт 

Пленарна 
дискусія 
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Урок 1 
Газети навколо нас  
Кого вони інформують? Як вони інформують? Про що вони інформують? 

 
Навчальні цілі Учні знайомляться з різноманітністю друкованих ЗМІ. Вони 

усвідомлюють різноманітність змісту та структури 
Завдання для учнів Учні збирають та аналізують газети й журнали, які вони читають  

разом. Вони створюють плакат, де відображають свої результати 
Ресурси Газети, ножиці, клей, великі аркуші паперу 
Методи Групова робота 

 
Концептуальні поняття 
Термін “друковані ЗМІ” стосується друкованих джерел інформації – так званих класичних ЗМІ, – 
що включають журнали, газети, книги, каталоги, проспекти, флайєри, мапи, діаграми, 
листівки, календарі та постери (плакати).  
 
Друковані ЗМІ зазвичай надруковані на папері. Друковані технології розвиваються  та 
змінюються дуже швидко, а цифровий друк набув великого поширення. 
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ХІД УРОКУ 
Заздалегідь за кілька тижнів до проведення даного уроку вчителю бажано звернутися до учнів із 
проханням зібрати газети та журнали, які вони можуть взяти до школи. Для підтримання учнів у 
їх роботі вчителю рекомендується розміщуватися в класі за окремим столом, споглядаючи за 
роботою, щоб при потребі допомагати на презентаціях. Учень може використати для роботи 
стару газету, придбавши її у газетному кіоску, що надасть виключну можливість її презентувати. 
При цьому вчитель повинен забезпечити можливість презентувати всі основні щоденні газети. 

Перший урок вчитель розпочинає з інформування учнів про цілі та завдання даного 
тематичного модуля. Вчитель повинен підкреслити, що даний модуль є початком проекту, який 
триватиме як мінімум половину навчального року. Учні мають також усвідомити, що даний 
проект надає їм можливість набути практичних умінь та досвіду в галузі журналістики. 
Попередній досвід довів, що майбутні журналісти нерідко брали участь у подібних проектах.  

Учні повинні об’єднатись у невеликі групи, бажано по три, максимум – чотири особи. Кожна 
група має вибрати для аналізу різні газети та журнали. Учні мають відповісти на такі запитання: 

- З яких колонок (рубрик) складається газета чи журнал? 

- В якому порядку побудовані рубрики? 

- Для яких цільових аудиторій спрямована інформація рубрик? Хто із членів сім’ї особливо 
цікавиться змістом деяких рубрик та читає їх? 

- Яким тематикам присвячений зміст рубрик у випуску, який аналізує група учнів? 

- Знайдіть одну типову статтю для кожної рубрики. Виріжте дану статтю та наклейте її на 
лист паперу для створення постера.  

Постер повинен мати назву газети чи журналу, бажано з оригінальними заголовками та 
відповідати питанням, що подані вище. Учні мають побудувати постер, усвідомлюючи 
важливість його чіткої та послідовної структури. 

На цьому етапі важливо щоб учні зрозуміли зрозуміти загальну структуру їх газети через надання 
їм можливості самим презентувати її чітко під час уроку.  Групи готують свої презентації на 
наступний урок таким чином, ніби вони мають прорекламувати свої газети чи журнали, 
висвітлюючи всі їх сильні та слабкі сторони. Після прослуховування презентації всі учні класу 
мають вирішити, яку газету вони обрали найбільш цікавою та інформативною. Призначенням 
даного кроку є надання можливості безкоштовно отримувати газету упродовж кількох тижнів у 
школі – послуга, яку багато видавництв надають школам. 

На даному етапі вчитель виконує роль радника. Він буде допомагати групам у їх роботі над 
внутрішньою структурою газети, оскільки не всі джерела однаково легко проаналізувати. 
Вчитель також має слідкувати постійно за роботою учнів для того, щоб забезпечити хорошу 
презентацію для кожної групи та завершення всієї роботи до кінця уроку. Намагання бути надто 
досконалим може призвести до вичерпання ліміту часу для даного виду діяльності.    
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Урок 2 
Наша газета найкраща…чи не так? 
Що робить газету гарною газетою? 

 
Навчальні цілі Учні з’ясовують критерії визначення гарної газети чи журналу. 

Здійснюючи це, вони усвідомлюють свою власну точку зору, 
цінності та інтереси 

Завдання для учнів Учні оцінюють презентації інших груп та погоджуються на 
компроміси 

Ресурси Презентації, підготовлені на останньому уроці. 
Дошка або фліп-чарт 

Методи Групова робота, пленарні дискусії та оцінювання 
 
Концептуальні поняття 
Термін “свобода преси” стосується до права преси вільно та відкрито розповсюджуватися 
разом із правом публікації без цензури різної інформації та точок зору. Свобода преси 
охоплює конкретні форми специфічних прав журналістів відмовлятися надавати свідчення та 
обмежень у моніторингу журналістів через аудіо-обладнання (прослуховування) для 
запобігання витоку інформації, що є необхідністю в їх роботі. Доступ до професії журналіста 
не є об’єктом державного регулювання, а навчання журналістів організовується приватним 
чином за умови відсутності впливу держави.  
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Урок починається з презентацій. Учні представляють підготовлені постери та вирізки з газет та 
журналів. Бажано дати групам п’ять хвилин на початку уроку для підготовки представлення їх 
презентацій.  

Учні оцінюють презентацію, використовуючи визначені критерії. Вчитель може запропонувати 
ці критерії та підготувати таблицю, наприклад: 
 

 Група 1  Група 2 Група 3 Група 4 Група 5 Оцінки 
Назва газети чи журналу       

Постер       

Формат презентації       

Зміст презентації       

Формат представлення 
газети чи журналу 

      

Зміст газети чи журналу       

Даному оцінюванню не потрібно надавати занадто великого значення, однак таким чином 
завдяки запровадженню даного елементу змагання важливо мотивувати студентів для 
представлення гарної презентації.  

Після презентацій учні, використовуючи критичне мислення, повинні оцінити друковані ЗМІ, 
які вони побачили, за наступними питаннями: 

- Що робить газету/журнал хорошою газетою/журналом? 

- Яке призначення вони виконують? 

- Що ми думаємо про газети/журнали, які нам презентували? 

- Що потрібно покращити? 

Досвід показав, що вчитель має підтримати та закласти структуру дискусії учнів на фліп-чарті, 
який потрібно підготувати завчасно. Можна також використати для цього дошку, однак 
незручність дошки полягає в тому, що цю інформацію не можна зберегти для наступних уроків. 

Наприкінці уроку вчитель пропонує учням підготувати рекламу для представлення шкільної 
настінної газети. Учням потрібно запропонувати подумати над ідеєю та над тим, які рубрики з 
огляду на ідею мають бути висвітлені в газеті, щоб відобразити життя школи, а також, за які 
рубрики вони самі можуть відповідати. Вони також мають запропонувати назву для їх газети.   
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Урок 3 
Створюємо нашу настінну газету 
Все, що потрібно для цього зробити, і чого – не потрібно 

 
Навчальні цілі У групах учні узгоджують перелік тематики та цілей. Вони 

співробітничають у групах, ділячись власними ідеями та 
компетентностями з командою  

Завдання для учнів Учні вирішують, яку структуру вони разом обирають для їх 
майбутньої газети. Вони визначають теми, які відображають життя 
школи, та пишуть статті до відповідної рубрики у стінну газету  

Ресурси Залежно від наявних ресурсів та матеріалів результатом можуть 
бути тексти, написані від руки, тексти комп’ютерного набору з 
цифровими фотографіями  

Методи Прийняття спільних рішень 
Групова робота 
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У групах по три або по чотири особи учні обговорюють ідеї щодо рубрик у газеті з метою 
визначення змісту інформації про життя школи.  

Вчитель готує для кожної групи папір для стінної газети, з’єднавши разом по три аркуші  
формату А4. Групам дають завдання розробити загальну структуру газети, включаючи назву, 
можливу розмітку рубрик на вибір учнів. Отримані результати можуть виглядати наступним 
чином: 
 

Учнівські хроніки 
Останні новини           Спорт 

 

 

 

 

Важливі новини            Події 

 

Батькам                  Стосунки       

Пропозиції, що подаються групам, мають бути вивішені на стіні у класній кімнаті, а учням 
потрібно дати час для того, щоб вони прочитали їх та сформували свою думку. Далі “редакційна 
колегія” приймає важливі рішення про: 

- назву газети (обмін точками зору, дискусія та фінальне голосування); 

- вибір рубрик, які є найбільш важливими та істотними для школи й учнів. 

Учні далі формують невеликі команди, де кількість членів команди відповідає кількості рубрик, 
що мають бути представлені в газеті, а також додаткову команду, якій доручають виготовлення 
газети. 

На початку роботи команда обговорює практичні аспекти розробки структури та представлення 
стінної газети. Завчасно вчитель інформує завуча школи про проект створення шкільної стінної 
газети та отримує його дозвіл на розміщення в шкільній будівлі. 

У той час коли команди редакторів планують свої перші статті в різних рубриках, учитель 
обговорює технічні аспекти з командою, які виготовлятиме газету.  

Учням дають завдання, які мають бути виконані до наступного тижня. Кожна команда редакторів 
надає статтю команді, яка виготовлює саму газету, що має вміщувати логотип і назву, рубрики та 
повинна мати відповідний дизайн.  

Це завдання дає можливість учням відчути свій перший успіх, а також створює перед ними певні 
труднощі. Мета такого підходу – активні та зацікавлені учні, здатні продовжувати випускати 
стінну газету протягом значного періоду часу. 
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Урок 4 
Наш перший номер! 
Куди ми йдемо? 

 
Навчальні цілі У відкритій дискусії учні усвідомлюють, якими засобами 

здійснюється довготривалий проект зі створення шкільної газети. 
Учні можуть приймати рішення та брати відповідальність за них 

Завдання для учнів Учні повинні сформулювати судження та вирішувати питання їх 
майбутньої участі в наступному проекті 

Ресурси Дошка або фліп-чарт 
Методи Пленарна дискусія 

  

Концептуальні поняття 
Дискусія (обмін аргументами, походить від латинського discussio) - специфічна форма 
вербальної комунікації між двома або кількома особами, в якій обговорюється один або кілька 
аспектів, і де кожна сторона представляє свої власні аргументи. Хороший стиль дискусії 
вимагає від спікерів дозволяти та заохочувати висловлювати різні точки зору й думки, 
розглядаючи їх детально замість того, щоб відкинути їх узагалі. Особистісні якості, такі як 
прозорість, виваженість та ввічливість стануть корисними для обох сторін дискусії. 
Найкращим типом дискусії є той, який приведе до розв’язання проблеми, або знаходження 
компромісу, який приймуть усі залучені сторони.  

У сучасному суспільстві дискусії є цивілізованим засобом безконфліктного обміну 
протилежними думками, інтересами та цілями. Конфлікти не розпалюються, а вирішуються. 
Практикуючи навички дискусії, учні навчаються базових засобів збереження миру в 
суспільстві. 
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Після того, як команди редакторів розмістили свої статті у стінній газеті та коротко доповіли про 
свій досвід роботи, наступним кроком буде опрацювання питань щодо того, як продовжити 
проект публікації стінної газети. На цьому етапі всі учні матимуть свої власні ідеї щодо того, який 
час вони можуть присвятити вирішенню організаційних проблем та повинні обговорити це під 
час дискусії, присвяченої продовженню проекту. 

Вчитель може допомогти пояснити та структурувати ці питання під час дискусії, супроводжуючи 
її таблицею на дошці чи фліп-чарті.  

 

Організація Особистісні аспекти Співробітництво Тайм-менеджмент 

Якщо ми 
продовжуємо: 

− Що ми маємо 
брати до уваги? 

− Чи буде 
проблемою 
нестача часу? 

− Які технічні 
засоби ми маємо? 

− Як ми можемо 
вберегти нашу 
газету від 
вандалізму? 

− Які грошові 
ресурси нам 
потрібні? Як 
можна знайти 
кошти? 

Хто зацікавлений? 

− Головний 
редактор? 

− Комітет чи 
редактори? 

− Яка роль та 
позиція вчителя? 

− Імена: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

− Як ми можемо 
привернути увагу 
інших учнів? 

− Чи можемо ми 
поділити  даний 
проект з іншими 
вчителями? 

− Чи можемо ми 
владнати 
відвідування 
місцевих 
видавництв 
(друкованих ЗМІ, 
радіо або 
електронних ЗМІ)? 

− Чи можемо ми 
взяти інтерв’ю у 
журналіста чи 
експерта? 

 

  
Щойно вчителі розпочнуть подібний до цього проект, вони зрозуміють, що не все можливо 
спланувати завчасно. Все вимагає довготривалих роздумів усіх учасників. Цей процес є живим, 
яскравим, складним, а іноді й непростим. 

Вчителі, які вже мають досвід проектної роботи з класом, знайомі з тими кроками, які необхідно 
зробити, та розуміють у даному процесі необхідність лідерства. Однак занадто велика опіка над 
учнями може зруйнувати учнівську мотивацію та ініціативу. Участь у подібних проектах сприяє 
отриманню учнями важливого досвіду у громадянській освіті та освіті прав людини. 

Вчитель повинен використовувати свої лідерські якості для забезпечення того, щоб відбулась 
дискусія у межах відповідних часових рамок та були заплановані наступні кроки до кінця уроку.    
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Матеріали для вчителя 

Три виміри для розвитку медіа-грамотності 
1. Перший вимір: медіа-судження  
Згадування про ЗМІ йдуть від давньогрецького слова (Κρινειν - krinein), що мовою оригіналу 
означає “розрізняти”, та походить від постійного набуття знання та досвіду.  

Медіа-судження є, по суті, медіа-аналізом. Такий аналітичний вимір є компетентністю, 
пов’язаною з усвідомленням процесів розвитку суспільства, зокрема, процесу концентрації через 
медіа-бізнес, що може виправдовувати роль ЗМІ в демократичному суспільстві. В цьому випадку 
важливо знати, хто володіє газетою та скільки видів ЗМІ також належать цій самій компанії. При 
цьому ми не повинні забувати, що ЗМІ розвиваються як комерційні підприємства та повинні 
дотримуватися свого профілю. Навіть якщо нам це не подобається, чим більш взаємозалежним 
та глобалізованим стає наше життя, тим більше ми потребуємо ЗМІ. Медіа-аналіз дає нам 
можливість формувати судження щодо інформації в ЗМІ, розрізняти інформацію – все це 
формує у нас медіа-грамотність.  

Саморефлексія – поняття, що означає бути здатним застосувати аналітичний потенціал та 
знання для себе та нашої особистої сфери діяльності. Маючи справу зі ЗМІ, є всі підстави 
говорити про “інших” та ігнорувати особисту роль.  

Здатність аналізувати та розмірковувати включає певні виміри: етичні переконання стосовно 
інших, що збалансовані та визначають критичне мислення, і саморефлексію в межах соціальної 
відповідальності.  

2. Другий вимір: знання про ЗМІ 
В даному випадку ми звертаємось до “чистого” знання про ЗМІ та медіа-системи. Це поняття 
має бути розділене на два виміри. 

Вимір про інформацію включає базові знання: як, наприклад, журналісти працюють; які типи 
програм існують на радіо та телебаченні; які програми глядачам подобається дивитися по 
телевізору; наскільки ефективно може бути використаний комп’ютер для потреб глядача.  

Вимір про навички застосовувати медіа-знання означає здатність використовувати обладнання без 
необхідності читати інструкцію. Цей процес включає так зване “навчання через дію” - як 
користуватися комп’ютером, як отримати доступ до Інтернет, як користуватися відеокамерою тощо. 

3. Третій вимір: використання ЗМІ 
Використання ЗМІ можна розділити на такі два виміри: 

1. Компетентність у використанні медіа-продуктів, що означає отримання та застосування 
інформації, яку продукують ЗМІ. Процес перегляду телепередач є таким прикладом. Це 
діяльність, під час якої нам необхідно опрацювати те, що ми побачили, та інтегрування цього 
в пізнавальні структури та нашу уяву. Сьогодні ми можемо задіяти нашу компетентність 
сприйняття не тільки через читання текстів, а й через перегляд фільмів.  

2. Активне використання медіа-обладнання. Цей вимір означає використання ЗМІ в соціальній 
взаємодії. Прикладом є телебанкінг, телешопінг, відео- та телеконференції, традиційна і 
цифрова фотографія та відеопродукція. Величезна кількість доступних ЗМІ надає нам 
потенціал для пізнання світу не тільки через отримання інформації, а й через її створення.  

Тема ЗМІ акцентує увагу не тільки на такому активному використанні ЗМІ, а й включає зв’язки з 
іншими двома вимірами стосовно ЗМІ, що згадані вище. 
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Матеріали для учнів  7.1 
Як написати статтю 

Базова структура статті 
1. Заголовок 
Кожна стаття повинна мати заголовок. Заголовок виконує важливу функцію: він не повинен 
послабити інтерес читача, а навпаки привернути його увагу та спонукати інтерес прочитати 
статтю. 

Читачі газет швидко “перестрибують” із сторінки на сторінку для того, щоб вибрати статті, які їх 
цікавлять, а тому заголовки мають привертати увагу читачів. Робіть заголовки короткими, а 
шрифт використовуйте великий та жирний, відділяйте заголовок від тексту статті.  

2. Вступні рядки 
Вступні рядки будуть першим параграфом вашої статті (видавці газет називають їх  
підзаголовком). Як правило, вони виділені жирним шрифтом. 

Підзаголовок дає читачу найбільш важливу інформацію. В інформаційному вступі тексту статті 
читач знаходить відповіді на ключові питання. 

У нарисах та інших текстах, які є більш емоційними, ніж фактичними, перші рядки зазвичай 
описують якусь подію. В даному випадку інтерес читача привертається не фактичною 
інформацією, а стилістичними засобами.  

3. Використання мови та стилю 
Обережне та детально продумане використання мови є, мабуть, найважливішим фактором для 
створення хорошої статті поряд із коректним використанням журналістського стилю. Якщо ми 
уявимо газету будинком, то різні форми журналістського письма є меблями, а слова – цеглинами, 
з яких побудований будинок.  

І якщо можна обійтися в будинку без меблів, то не можна жити в будинку без цеглин. Емоційно 
написані статті, з так званим “людським фактором”, дуже популярні в газетах. Однак будьте 
уважні: завелика кількість солі може зіпсувати суп (одного може бути занадто багато і, воно 
здатне зіпсувати гарну річ)! 

Як ми висловлюємо думки? Пишіть речення прості та короткі. Читачам буде важко сприймати 
речення, які складаються з 14 та більше слів. А речення з 25 і більше слів просто незрозумілі. За 
різних обставин уникайте складних мовних конструкцій, що містять багато ком та підрядних 
речень. Візьміть за правило: кожне речення після того, як написали, прочитайте. Чи легко та 
просто зрозуміти його? Чи вміщує воно всі необхідні слова? 

Допущені помилки не завжди справляють погане враження, однак засмучують читача, оскільки 
вони відволікають його увагу від теми статті. Перш ніж ви подасте статтю в газету,  перевірте її 
на наявність помилок та складнощів подання інформації (це потрібно для перевірки правдивості 
й повноти інформації), виявлення мовних помилок, перевірки стилю та зрозумілості.  
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РОЗДІЛ 8: ПРАВИЛА ТА ЗАКОН 
Яких правил потребує суспільство? 
 
 

Певні закони необхідні для чесного та ефективного розвитку суспільства. Закони 
застосовуються у будь-якому суспільстві, до кожного члена громади, країни, однак існують 
певні групи людей, як, наприклад, діти, на яких не поширюються деякі закони до досягнення 
певного віку.  

За одним із шляхів право може бути розділене на відоме нам цивільне та громадянське право. 
Цивільне право вказує спосіб владнання спорів між людьми та групами людей. Кримінальне 
право стосується поведінки, яка, як вирішує країна, повинна бути попереджена або заборонена.  

 Однак закони не можуть бути досконалими. Вони – творіння людських рук, які іноді 
потребують змін. Вони можуть застарівати, ставати неефективними або просто 
невідповідними для певної групи суспільства.   

Закон ніколи не відділяється від політики. Від політичної системи залежить, як розробляються 
та змінюються закони. У демократичній політичній системі важливо, щоб усі громадяни були 
здатні мати рівне судження стосовно цього. Також важливим є те, щоб закон застосувався 
справедливо до всіх громадян, і ніхто не міг бути над законом. Така концепція відома як 
верховенство права.  

Зрештою закони повинні узгоджуватись із правами людини. Це важливо, щоб бути впевненим, 
що закони є чесними і не є засобом придушення або диктаторства. Більшість демократичних 
систем керуються письмовими конституціями, що забезпечують рамку прав людини, що стоїть 
над законами країни. Деякі країни також встановлюють конституційні суди для прийняття 
рішення, які закони відповідають конституції, які - ні.  

 

Навчання освіті для демократичного громадянства та прав людини 

Після вивчення даної серії уроків учні:  

• розширять своє розуміння поняття закону та його важливості в демократичному 
суспільстві; 

• усвідомлюватимуть, що основна місія закону - допомагати людям та захищати 
суспільство;  

• розів’ють більшу повагу до ідеї верховенства права; 

• дізнаються більше про законодавчі системи своєї власної країни.   



Розділ 8 – Правила і закон 

 

179 
 

РОЗДІЛ 8: ПРАВИЛА ТА ЗАКОН 
Яких правил потребує суспільство? 

 

Тема уроку Навчальні цілі Завдання для учнів Ресурси  Методи 

Урок 1: 
Хороший 
закон – 
поганий 
закон  

Бути обізнаним та 
усвідомлювати 
фактори, що 
визначають те, що 
робить закон 
хорошим  

 

Обговорити шкільні 
правила та визначити, 
що робить хорошим 
шкільне правило. 

Обговорити закони та 
визначити, що робить 
закон хорошим законом. 

Критично 
проаналізувати галузь 
закону у своїй країні, 
наприклад закон з 
питань алкоголю. 

Запропонувати та 
уточнити своє власне 
нове шкільне 
верховенство права  

Дві картки для кожного 
учня – одна – помічена 
літерою “А” (зеленого 
кольору), інша – “В” 
(червоного). 

Роздатковий матеріал: 
Законодавство про 
алкоголь у нашій країні.  

Маркери та великі аркуші 
паперу для кожної групи з 
4-6 учнів.  

Фліп-чарт або великий 
аркуш паперу для 
демонстрації класу  

Дискусія у 
малих групах 
та класі  

Урок 2: 
У якому 
віці? 

Вивчати, як закон 
апелює до молоді  

Опрацювати питання 
щодо встановленого 
законом віку молоді, з 
якого вони є 
повноправними у 
різноманітних діях, як 
дорослі люди   

Розглянути наскільки 
чинне законодавство 
стосується молоді  

3 великих літери “A”, “B” 
та “C” , помістити на 3 
різні стіни класної 
кімнати. 

Копії роздаткових 
матеріалів для учнів 8.1 –
для кожної пари учнів. 

Маркери та великі аркуші 
паперу для кожної групи з 
4-6 учнів  

Робота в парах, 
малих групах 
та дискусія в 
класі  

 

Урок 3: Ви 
створюєте  
закон 

 
Дослідити 
питання того, чи 
молодь, що 
порушила закон, 
буде покарана, і як
  

Розглянути різні 
фактори, що впливають 
на вирішення питання 
справедливого 
покарання за злочин 

Копія історії та додаткова 
інформація для вчителя  

 

Робота в малих 
групах та 
дискусія в класі  

Урок 4: 
Правила 
свідчення 

Усвідомлювати 
правила свідчення 
у суді  

Розглянути вид 
свідчення, що повинно 
бути враховане в суді та 
вид свідчення, яке 
застосовувати не слід 

Картки для дискусії (роз-
даткові матеріали для 
учнів 8.2) для кожної 
групи з 4-6 учнів 

Дискусія у 
малих групах 
та класі   
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Урок 1 
Хороший закон – поганий закон 
Що робить закон хорошим? 

  

Навчальні цілі Бути обізнаним та усвідомлювати фактори, що визначають те, що 
робить закон хорошим  

Завдання для учнів Обговорити шкільні правила та визначити, що робить хорошим 
шкільне правило. 

Обговорити закони та визначити, що робить закон хорошим 
законом. 

Критично проаналізувати галузь закону у своїй країні, наприклад, 
закон з питань алкоголю. 

Запропонувати та уточнити своє власне нове шкільне верховенство 
права 

Ресурси  Дві картки для кожного учня – одна – помічена літерою “А” 
(зеленого кольору), інша – “В” (червоного). 

Роздатковий матеріал: законодавство про алкоголь у нашій країні.  

Маркери та великі аркуші паперу для кожної групи з 4-6 учнів.  

Фліп-чарт або великий лист паперу для демонстрації класу. 

Методи Дискусія у малих групах та класі. 

  

Інформаційна скринька 

Метод, що використаний на уроці, має назву “індуктивне навчання”. Він застосовується, щоб 
допомогти учням зрозуміти абстрактні принципи, що базуються на конкретних прикладах. 
Урок починається з різних прикладів, у даному випадку верховенства права. Учнів спонукають 
до визначення основних його принципів. Принципи та критерії можуть бути застосовані до 
правил та законів, для визначення того, хороший це закон чи ні. Чи справедливі вони? Чи 
корисні? Чи хороші вони для всіх? Чи може поліція застосувати їх? Чи вони є зрозумілими для 
того, щоб виконувати їх?  

Тут потрібно застосувати матеріали, наприклад, закон про алкоголь, що є чинним у вашій 
країні, вчитель та учні отримують завдання включити даний матеріал до уроку.   
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ХІД УРОКУ 

Вчитель починає урок з того, що роздає кожному учневі дві кратки – одна з літерою “А” 
(зелена), інша – “В” (червона).  

Далі вчитель пояснює учням, що вони почують про так звані уявні шкільні правила та зможуть 
вирішити, які ці правила – хороші чи погані. Для хороших правил вони застосують картки “А”, 
для поганих – “В”. 

Учитель читає правила школи одне за одним. Кожного разу учні повинні піднімати свої кратки 
залежно від того, як вони оцінюють правило. Наводимо приклади правил, що їх може 
використати учитель, повинні бути такими: 
 

• Домашнє завдання заборонене. 

• Немає залякування. 

• Учні повинні сплачувати за те, що вони відвідують школу. 

• Заборонено приносити жувальні гумки до школи.  

• Учні повинні любити всіх своїх учителів. 

• Учні можуть обирати, які уроки вони хочуть відвідувати.   

• Старші вчителі повинні мати полегшений розклад роботи.  

• Заборонено користуватись мобільними телефонами у школі.  

Для кожного правила вчитель запитує одно-двох учнів для уточнення їх відповідей: 

• Чому ви вважаєте, що це хороше/погане правило?  

На цій стадії уроку висловлені ідеї не будуть обговорюватись та коментуватись.  

Далі учитель поділяє учнів на групи по 4-6 та пропонує їм спробувати визначити фактори, що 
роблять шкільне правило хорошим, або поганим: 

• Що робить шкільне правило хорошим?  

Групи повинні представити свої ідеї класу. 
 
Далі вчитель повторює всю вправу з класом – разом читають судження, учні піднімають свої 
картки та уточнюють свої судження тощо. Однак у даному випадку увага фокусується на уявних 
законах, а не на правилах школи. Запропонованими для обговорення можуть бути такі закони: 
  

• Всі громадяни повинні сповідувати одну релігію. 

• Вбивство – це погано. 

• Не можна говорити неправду. 

• Заклади швидкого харчування мають бути закритими.  

• Громадянам повинно бути дозволено самим вирішувати, по якій стороні дороги їхати.  

• Жінкам повинні платити так само, як і чоловікам. 
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Далі вчитель пропонує учням повернутись до своїх груп та спробувати визначити фактори, що 
роблять закон хорошим:   
 

• Що робить закон хорошим? 

 
Групи повинні представити свої ідеї класу. Вчитель повинен спробувати спонукати учнів 
подумати над певною низкою ключових критеріїв, що можуть бути застосованими до законів та 
що можуть зробити закон хорошим. Вони включають:  
 

• Чесність – справедливість та рівність, такі як рівна платня для чоловіків та жінок.   

• Корисність – дає можливість суспільству зручно функціонувати, наприклад, закони, що 

стосуються безпеки на дорогах.   

• Загальне благо – стосується не тільки підтримки особливих груп, а й всіх здорових 

людей. 

• Законна сила - якщо більшість бажає підкорятись, то поліція може легко затримати того, 

хто порушує закон.  

• Простота – зручно розуміти та підкорятись, не складно.  

Коли клас погодиться зі спільно обраними критеріями, учні повинні продемонструвати їх на 
фліп-чарті для всіх. Назва цього має бути “Що робить закон хорошим?”.  
 
Учитель пропонує учням у групах опрацювати галузь вітчизняного закону, наприклад закон про 
алкоголь. Він повинен завчасно підготувати матеріали. Якщо залишається час, учні можуть 
також отримати й інший матеріал, який їх цікавить, наприклад, про права дітей та підлітків.  
Групам надаються ручки, маркери, великі аркуші паперу для підготовки презентації для класу 
стосовно того, що вони думають про закон, з яким працюють, – поганий він чи хороший. Вони 
використовують у роботі попередньо визначені принципи, що вивішені вчителем на стіні класу.  
 
Групи роблять свої презентації.  
 
Останньою вправою може бути виконання домашнього завдання: учнів просять знайти новий 
закон або нове правило, яке вони самі оберуть, наприклад стосовно навколишнього середовища, 
за яким вони готують судження у вигляді ключових принципів, які вже були ними визначені.  
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Урок 2 
У якому віці?  
Як закон повинен застосовуватись до молоді?  

  

Навчальні цілі Вивчати, як закон апелює до молоді 

Завдання для учнів Опрацювати питання щодо встановленого законом віку молоді, з 
якого вона є повноправна у різноманітних діях, як дорослі люди   

Розглянути, наскільки чинне законодавство стосується молоді 

Ресурси  3 великих літери “A”, “B” та “C”  помістити на 3 різні стіни класної 
кімнати. 

Копії роздаткових матеріалів для учнів 8.1 – для кожної пари учнів. 

Маркери та великі аркуші паперу для кожної групи з 4-6 учнів 

Методи Робота в парах, малих групах та дискусія в класі  

 

  

Інформаційна скринька 

Цей урок передбачає багато фізичної активності. Якщо ви вважаєте, що це не підходить для 
ваших учнів, основна вправа може бути адаптована під час роботи учнів за партами – 
наприклад, голосування учнів руками, показування карток “А”, “В”, “С” замість того, щоб 
пересуватись у різні кути кімнати.  
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ХІД УРОКУ 

Вчитель починає урок із запитання про те, чи чесним є те, що існує закон, за яким всі діти мають 
іти до школи, в той час, як немає такого закону для дорослих:  

• Як ви думаєте, чи є справедливим те, що за законом молодь має йти до школи? Так чи 
ні? Чому?  

 
Вчитель поділяє учнів на пари та дає опитувальник для заповнення (роздаткові матеріали для учнів 
8.1). Опитувальник відповідає встановленому законом віку молоді, що мають брати участь у 
законній діяльності у своїй країні.  
Вчитель пропонує бажаючим у парах учням прочитати одну з їх відповідей. Після кожної 
відповіді вчитель робить паузу та, якщо потрібно, виправляє відповіді учнів. Учні далі пишуть 
правильні відповіді у своїх опитувальниках.  
Для кожної пари вчитель ставить запитання:  

• Як ви думаєте? Цей вік: 
а) занадто ранній? 
б) занадто старший? 
в) підходить? 

Вчитель дає парам хвилинку подумати та вирішити, а далі просить їх переміститись у різні 
частини кімнати, залежно від їх відповіді. (Вчитель завчасно готує великі літери “А”, “В”, “С” на 
стінах класної кімнати, що вказують на місце, де можна стати.)  
Далі вчитель просить по черзі парам пояснити класу свої міркування та уточнити свої точки 
зору. Вчитель також дає іншим учням можливість ставити запитання щодо їх рішення.  
Для завершення роботи над питаннями вчитель запитує:  

• Як ви думаєте, чи справедливим є те, що люди по-різному ставляться до дітей та 
дорослих? Так чи ні? Чому? 

Вчитель поділяє учнів на групи по 4-6 учнів, дає маркери, ручки та великі аркуші паперу. 
Учитель просить групи подумати над зміною закону у їх країні, що сприяв би молодим людям. 
Учні можуть запропонувати абсолютно новий закон, щоб кожна школа мала  шкільний 
парламент або мінімальний вік молоді, яка може працювати, або запропонувати зміни до 
наявних законів, наприклад стосовно права голосувати та віку, що дозволяє отримати права на 
водіння транспорту. Кожна група має підготувати презентацію для всього класу за обраною 
темою, у якій повинні відобразити свої міркування щодо того, як закони можуть підтримувати 
молодь. Після презентацій клас голосує за те, яка пропозиція груп є найкращою.    
Останньою вправою або домашнім завданням учні можуть розглянути кроки, які вони як молодь 
або як шкільна група можуть здійснити, щоб переконати уряд прийняти зміни до закону, які 
вони пропонують.  
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Урок 3 
Ви робите закон 
Як ми будемо карати малолітніх порушників?  

   

Навчальні цілі Дослідити питання того, чи молодь, що порушила закон, буде покарана, 
і як 

Завдання для учнів Розглянути різні фактори, що впливають на вирішення питання 
справедливого покарання за злочин 

Ресурси  Копія історії та додаткова інформація для вчителя 

Методи Робота в малих групах та дискусія в класі 
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Концептуальні поняття: Три базових принципи причини покарання 

Якщо урок 2 сфокусовано на цивільному праві, цей урок стосуватиметься кримінального права, 
особливо питань молодих порушників та того, які до них застосовуються покарання. 
Основним питанням теорії покарання є “чому карати?”. Це питання постійно ставлять у різних 
формах впродовж всієї історії та етапів філософського мислення. Три принципи, що 
стосуються причин покарання.  

1. Відплата. Покарання відповідає провині та відповідальності. Злочин заслуговує на те, 
щоб бути покараним, а суспільство встановлює відповідність покарання за злочин. 
Такий підхід забезпечує стандарт пропорцій, таким чином захищаючи злочинця від 
надто суворого покарання. Завдання цього – відновити правосуддя.  

2. Утримання. Покарання адресоване потенційним злочинцям у суспільстві, відвертаючи 
їх від повернення до злочинності, оскільки вага покарання перевищує їх вигоду. 
Завдання – уберегти від злочину інших.  

3. Реабілітація. Злочин сприймається як крик на допомогу. Злочинець потребує 
лікування, а не покарання, і метою є допомога та інтеграція його в суспільстві для того 
щоб він не скоїв злочинів у майбутньому.   

Кримінальне законодавство у всьому світі значно відрізняються за способом застосування 
ними згаданих принципів як до дорослих, так і до молодих порушників. Взагалі багато країн 
надають пріоритет реабілітації, ніж принципам відплати та утримання. Але не всі країни йдуть 
таким шляхом. Застосування реабілітації – питання, що проводить грань між молоддю та 
молодими порушниками. Рада Європи окреслила цей віковий рубіж на рівні близько 18 років 
та посилається на Конвенцію Прав Дитини 1989 року (див. базову інформацію для вчителя).    

Цей урок є вступним до усвідомлення трьох ключових понять покарання, що визначені вище. 
Ще раз застосовується індуктивний підхід. Учні працюють з історією про молодого 
порушника для визначення різних принципів покарання, їх застосування та потреби у балансі. 
Вчитель може наголосити на даних поняттях у короткій доповіді під час або після дискусії в 
класі.  

Цей урок відкриває двері у проект, що може продовжуватись наступні два уроки. Учні можуть 
використати поняття, що вини вивчили на уроці, для описання балансу, що був порушений 
кримінальним законодавством стосовно молодих порушників у їх країні.  
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ХІД УРОКУ 

Учитель починає урок, поділивши клас на групи по 4-6 учнів. Вчитель пояснює, що 
верховенство права включає принцип, що судді повинні керуватись законом, виносячи 
покарання злочинцеві або кривдникові. Під час уроку учні будуть шукати шлях, який має бути 
застосований для поводження з молодими порушниками. Вони прослухають історію про 
злочин. В групах учні уявлять, що вони – члени парламенту, який має розглянути закон, що 
зменшує покарання за кримінальний злочин.  
Учитель розповідає історію та дає їм можливість вирішити у групах, що вони думають про те, 
яким буде покарання для Тома. Групи представляють свої ідеї усьому класу.  
Далі вчитель дає групам додаткову інформацію. Після кожної порції інформації групам 
надається можливість змінити їх точку зору стосовно покарання, що було визначено раніше.  
Наприкінці учитель пропонує учням представити свої ідеї класу:  

• Яке покарання буде застосовано до Y, як ви думаєте?  

• Чи змінила вашу точку зору щодо попереднього рішення додаткова інформація? Якщо 
так, поясніть як? 

Учитель дає всім учням можливість обговорити під час пленарної дискусії таке:  

• Які фактори повинен взяти до уваги закон, вирішуючи питання про покарання, що має 
бути застосоване до обвинуваченого?  

• Як ви думаєте, закон ставиться по-різному до молоді та дорослих? Так чи ні? Чому? 
Останньою вправою або домашнім завданням вчитель може запропонувати учням подумати про 
випадок, який вони бачили по телебаченню, читали в газетах, або чули – де молода людина 
порушила закон, а покарання, що було застосовано, на їх думку: 

a) занадто жорстоке;  
б) занадто поблажливе. 

Учні пишуть коротку п’єсу на тему обраного прикладу та представляють її своїм однокласникам 
на наступному уроці, виділяючи фактори, що допомогли визначитись з обраним судженням. 
Прикладом може бути випадок з автомобільною аварією під впливом алкогольного сп’яніння.  
 
Ви створюєте закон 
“Леонарду та Тому виповнилось по 15 років, коли вони потрапили до однієї школи. Вони знали один одного 
багато років, однак ніколи не дружили.   
 
Одного разу мобільний телефон Тома зник, і він звинуватив у крадіжці Леонарда. Леонард сказав, що він не 
крав телефон, і що Том сердиться на нього за те, що в нього багато друзів у той час, як у Тома їх немає.   
 
Після школи відбулась бійка. Том застосував як аргумент ніж проти неозброєного Леонарда. Під час бійки Том 
вдарив Леонарда в обличчя так, що у нього залишився шрам на все життя” . 
 
Завдання 
Як ви думаєте, яке покарання буде справедливим щодо Тома? Обговоріть це питання у групі та 
напишіть, яке покарання має забезпечити закон для такого виду порушення.  
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Додаткова інформація 
 
1. Тома виховували дуже суворо, його неодноразово бив батько.  
Чи вплинуло це на вашу точку зору стосовно покарання Тома? Якщо так, як? Змініть ваш 
конспект закону, якщо це необхідно.  

2. Том був ізольований у своєму класі і в нього не було нікого, хто б міг вислухати про його 
проблеми. 
Чи вплинуло це на вашу точку зору щодо покарання Тома? Якщо так, як? Якщо потрібно, 
змініть ваш проект закону.  

3. Леонард дійсно вкрав мобільний телефон Тома і він дійсно розпочав бійку з Томом за те, що 
він заявив про крадіжку в поліцію.  
Чи вплинуло це на вашу точку зору на покарання Тома? Якщо так, як? Змініть ваш проект 
закону, якщо потрібно.  

4. Леонард був лідером банди, яка переслідувала Тома протягом місяців. Банда била Тома 
неодноразово, застосовуючи палки, ланцюги та металічні прути. Це призвело до того, що в 
нього почалися нічні кошмари і він став боятись йти до школи.  
Чи вплинуло це на вашу точку зору на покарання Тома? Якщо так, як? Змініть ваш проект 
закону, якщо потрібно.  

5. Батько Тома неодноразово знущався над Томом, кажучи йому, що він занадто м’який та що 
він мусить давати опір задиракам, як і Леонард. 
Чи вплинуло це на вашу точку зору на покарання Тома? Якщо так, як? Змініть ваш проект 
закону, якщо потрібно.  

6. Том хотів лише налякати задирак ножем. Він не думав його застосовувати. Двадцять інших 
хлопчаків стояло навколо хлопців і спонукали їх до бійки. 
Чи вплинуло це на вашу точку зору на покарання Тома? Якщо так, як? Змініть ваш проект 
закону, якщо потрібно.  

7. Учитель побачив, що Том приніс ножа до школи за два дні до бійки, однак нічого про це не 
запитав у Тома.  
Чи вплинуло це на вашу точку зору щодо покарання Тома? Якщо так, як? Змініть ваш проект 
закону, якщо потрібно.  

Учні визначають виступаючих від своїх груп, хто буде представляти закони класу. Очікується, що всі 
усвідомлять дилему, що передбачає конфліктуючі цілі та принципи справедливості, як наприклад:  
• Як ви покажете, що суспільство не приймає таку поведінку? 
• Як ми можемо бути впевнені, що школа – це безпечне місце, де насильство заборонено?  
• Наскільки жорстко можемо ми покарати такого, як Том, щоб відвернути таких, як банда 
Леонарда, від застосування ножів?    
• Поведінка Тома – це крик про допомогу, він не міг обирати сім’ю, де він виховувався. Як ми 
можемо допомогти Тому так, щоб він почувався краще і не мав потреби застосовувати ножа в 
майбутньому?  
Учитель підбиває підсумки дискусії пов’язуючи ці запитання з трьома принципами відплати, 
утримання та реабілітації. Згадуючи Конвенцію Прав Дитини, вчитель може запропонувати 
віддати перевагу принципу реабілітації.   

Якщо дозволяє час та учні зацікавляться, це питання може бути розглянуте далі. Якщо учні не 
знайдуть спільного рішення стосовно принципів покарання, дебати з цього питання можуть 
бути продовжені. Якщо вони погодяться з принципом реабілітації, вони можуть вивчати закон 
своєї країни, беручи до уваги принципи відплати, утримання та реабілітації. 
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Урок 4 
Правило свідчення  
Яке свідчення повинно бути враховане в суді?  

  

Навчальні цілі Усвідомити правила свідчення на засіданні суду  

Завдання для учнів Усвідомити значення свідчення, що може бути враховане на 
засіданні суду і значення свідчення, що буде неправильним 
застосувати  

Ресурси  Картки для дискусії (роздатковий матеріал для учнів 8.2)  для кожної 
групи з 4-6 учнів  

Методи Робота в малих групах та загальна дискусія  

  

Інформаційна скринька 

Один з ключових елементів будь-якої системи кримінального права є набір правил, що 
визначає види свідчень, що можуть і не можуть бути застосованими у суді для справедливого 
слідства. Наприклад, - чи є справедливим використання свідчення, отриманого не 
безпосередньо від свідка, а повідомлене ким-небудь, або свідчення, отриманого в результаті 
тортур, застосування сили або через так звані “основні запитання”, які заставляють свідка їх 
засвідчити? 
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ХІД УРОКУ 

Учитель починає урок з того, що подає матеріали з Європейської Конвенції Прав Людини 
(ЄКПЛ) (1950), що повинні бути написані на дошці, або фліп-чарті:  

“Кожен, хто перебуває під слідством, повинен користуватись презумпцією невинності 
відповідно до закону”.  

Європейська Конвенція Прав Людини (1950), Стаття 6, №2 

Вчитель заохочує учнів до обговорення цього положення. Він може також пояснити  категорію 
так званої презумпції невинності. Учні повинні усвідомити важливість цього принципу для 
прозорого слідства та усвідомити, що обвинувачена людина може бути тільки тоді засуджена, 
коли буде зібрано достатньо свідчень для доказу її вини. Під час уроку учні розглянуть правила 
свідчення у суді.  

Учні формують групи по 4-6 осіб. 

Вчитель розповідає групам про те, що обговорюватиметься про кримінальний злочин. Мова 
піде про молодого хлопця на ім’я Мануель, якого звинуватили у крадіжці авто у пана Кая. Авто 
зникло з місця біля будинку пана Кая пізно ввечері, де було припарковано, і було знайдено на 
околиці села наступного ранку. Авто облили бензином та підпалили. Мануеля заарештувала 
поліція за тиждень після події, його звинуватили у крадіжці та злочинному ушкодженні.  

Далі вчитель дає кожній групі набір карток для дискусії.  Кожна картка містить свідчення, що 
використовувало слідство, щоб довести вину Мануеля.  

Вчитель пропонує групам:  

• скласти картки свідчень у порядку від найсуворішої до найлегшої. 

• вирішити, чи можуть дані свідчення бути відкинуті загалом, або вони є невідповідними 
або нечесними.   

Групи висловлюють свої ідеї усьому класу та узгоджують, які свідчення можуть бути прийняті, а 
які можуть бути відкинуті всі разом.    

Вчитель просить учнів повернутись до своїх груп та подумати: 

• Які питання, на ваш погляд, суд поставив би свідкам, або узяв би до уваги зараз? Чому?  

• Чи є питання, що були б нечесними з боку суду? Якщо так, які це питання і чому вони 
є нечесними?   

Групи репрезентують свої ідеї класу, працюють колективно, щоб зробити загальний список 
свідчень та типів питань, які, на їх думку, було б неправильним використовувати у суді.  

Якщо дозволяє час, цей урок може привести до пошукової роботи. Як домашнє завдання, учні 
можуть провести роботу пошуку правил застосування свідчень у кримінальних розслідуваннях у 
їх країні та представити свої роздуми класу на наступному уроці.  
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Роздаткові матеріали для учнів 8.1 
Опитувальник: у якому віці? 

 
У якому віці закон у вашій країні дозволяє молоді:  
 
 

1. Мати посвідчення водія?     
 

2. Одружуватись? 
 

3. Голосувати на виборах? 
 

4. Служити в армії? 
 

5. Платити податки? 
 

6. Належати до політичної партії? 
 

7. Бути ув’язненим? 
 

8. Кидати школу? 
 

9. Усиновити дитину? 
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Роздаткові матеріали для учнів 8.2 
Картки для дискусії 
 

Поліцейський повідомив суду, що 
Мануель затриманий за крадіжку авто під 
час надання свідчень у поліції  

Молодий чоловік сказав у суді, що Мануель завжди 
вихваляється про крадіжки авто 

 

Дівчина засвідчила суду, що підслухала 
товариша, коли він розмовляв з 
Мануелем по мобільному телефону. Її 
друг говорив  з Мануелем про 
викрадення авто пана Кая    

Пан Кай засвідчив суду, що він вважає, що Мануель 
має бути головним підозрюваним, оскільки той був 
незадоволений сім’єю Кая з тих пір, як п. Кай 
заборонив Стівену бачитися зі своєю дочкою  

Один із учителів Мануеля сказав суду, що 
вони неодноразово ловили Стівена на 
крадіжках у школі 

Мануель не мав жодного алібі, оскільки він у вечір 
крадіжки був удома сам  

Коли прокурор запитав: “Чи бачили ви 
молодого хлопця, схожого на Мануеля, 
що вів авто того вечора”, сусід Кая 
відповів: “Так, я бачив”   
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8.1. Базова інформація для вчителя 
Інтеграція, а не дискримінація 
 
Томас Хаммарберг, Комісар з прав людини, Рада Європи 
 
У більшості європейських країн підлітки не є домінуючими у статистиці кримінальних злочинів. 
Також рейтинг підліткових злочинів залишається більш-менш стабільним з року в рік на 
континенті. 

Це не означає, що це не важлива проблема. Тривожною тенденцією, що притаманна різним 
країнам, є злочини, що скоюються молоддю і стають дедалі жорстокішими. Це сам по собі 
тривожний знак  (...). 

Існує дві різні тенденції на сьогодні в Європі. Одна характеризується скороченням віку, з якого 
настає кримінальна відповідальність та віднесення більше дітей до молодшого віку. Інша 
тенденція – це дух Конвенції ООН з Прав Дитини, - сприяння уникненню криміналізації та 
намагання створити сімейну та соціальну альтернативу для ув’язнених.    

Спинимось детальніше на другій тенденції. В даному випадку потрібно спиратись не тільки на 
Конвенцію ООН, а й також на Європейську мережу уповноважених з прав дитини. У заяві 2003 р. 
не менш ніж 21 національних уповноважених (омбудсменів) наголосили на тому, що діти, які 
вступають у конфлікті із законом, є в першу чергу тими, хто ще має права людини.   

Вони запропонували, щоб вік кримінальної відповідальності був піднятий – до 18 років. 
Інноваційні системи, що працюють з малолітніми порушниками, молодшими від цього віку, 
повинні працювати з ними через систему освіти, їх реінтеграцію та реабілітацію. 

Конвенція з прав дитини, ратифікована всіма європейськими країнами, звертається до урядів 
встановити мінімальний вік, з якого діти можуть нести відповідальність за кримінальний злочин. 
Договір точно не пояснює, який вік має бути визначено. Проте моніторинговий комітет 
стосовно виконання Конвенції висловив переконання про занадто низький вік у певних країнах. 
У більшості країн Європи діти несуть кримінальну відповідальність починаючи з 12, 15, 16 
років, однак є й приклади таких обмежень, як сім, вісім та 10 років.  

Звернення Конвенції з прав дитини полягає в тому, що криміналізації дітей потрібно уникати, це 
не означає, що з малолітніми порушниками потрібно поводитись так, наче вони не несуть 
жодної відповідальності. Навпаки, важливо, щоб малолітні порушники відповідали за свої дії та 
брали участь у виправленні шкоди, якої вони завдали.  

Питання полягає в пошуку механізмів, що замінюють звичайну кримінальну справедливість у 
подібних випадках. Процедури мають розрізняти шкоду, завдану жертвам, та повинні дати 
усвідомити кривдникам, що його справа не була прийнятна. Такий механізм повинен 
спрямувати на визначення вини та санкцій, які можуть реабілітувати.  

Йдеться про накладення санкцій, які, на наш погляд, відрізняються від звичайної кримінальної 
процедури. Потрібно встановити відповідальність та водночас сприяти реінтеграції. Молодий 
порушник повинен засвоїти урок і ніколи не повторювати свої дії. 

Це важке завдання. Процес вимагає ефективних дій громади. Взагалі, батьки звинуваченого або 
інші легальні опікуни мають бути залучені до нього у разі корисності їх дій для реабілітації 
дитини. В будь-якому разі має бути створена можливість для виправдання та апеляції дитини.   

Цікава процедура була введена у Словенії. Так, у разі звинувачення підлітка, до нього може бути 
призначено медіатора (посередника), якщо його кандидатура влаштовує прокурора, 
звинуваченого та жертву. Потім медіатор прагне досягнути такого поводження з підлітком, яке б 
було прийнятним як для звинуваченого, так і для жертви, і в разі якого можна уникнути 
випробування.  
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Доцільно наголосити на такому аспекті: важливість правильних дій на противагу неправильним 
крокам. Відкладення процедур – що є проблемою у низці країн Європи сьогодні – особливо 
недобре у випадку з малолітніми порушниками, коли їх погані вчинки розглядаються як потреба 
в негайній  допомозі (…).  

Томас Хаммарберг, Комісар з прав людини, Рада Європи, витяг з “Права людини у праві неповнолітніх”, Презентація, 
представлена на Конференції генеральних прокурорів Європи, Москва, 5-6 липня 2006. Джерело: http://www.coe.int/t/commissioner/ 
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8.2. Базова інформація для вчителя 
Конвенція про права дитини 
Прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 р.  
 
 Стаття 37: 
Держави-сторони забезпечують: 

а) щоб жодна дитина не піддавалася катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або 
принижуючим гідність видам поводження чи покарання. Ні смертна кара, ні довічне тюремне 
ув'язнення, які не передбачають можливості звільнення, не призначаються за злочини, вчинені 
особами, молодшими 18 років;  

б) щоб жодна дитина не була позбавлена волі незаконним або свавільним чином. Арешт, 
затримання чи тюремне ув'язнення дитини здійснюються згідно із законом та 
використовуються лише як крайній захід і протягом найкоротшого відповідного періоду часу;  

в) гуманне ставлення до кожної позбавленої волі дитини і повагу до гідності її особи з 
урахуванням потреб осіб її віку. Зокрема, кожна позбавлена волі дитина має бути відокремлена 
від дорослих, якщо тільки не вважається, що в інтересах дитини цього не слід робити, та мати 
право підтримувати зв'язок із своєю сім'єю шляхом листування та побачень, за винятком 
особливих обставин;  

г) щоб кожна позбавлена волі дитина мала право на негайний доступ до правової та іншої 
відповідної допомоги, а також право оскаржувати законність позбавлення її волі перед судом чи 
іншим компетентним, незалежним і безстороннім органом та право на невідкладне прийняття 
ними рішень щодо будь-якої процесуальної дії. 

Стаття 40: 
(...) 3. Держави-сторони прагнуть сприяти створенню законів, процедур, органів і установ, що 
мають безпосереднє відношення до дітей, які, як вважається, порушили кримінальне 
законодавство, звинувачуються чи визнаються винними в його порушенні, і зокрема:  
а) встановленню мінімального віку, нижче якого діти вважаються нездатними порушити 
кримінальне законодавство;  

б) у разі потреби вжиттю заходів щодо поводження з такими дітьми без використання судового 
розгляду за умов повного додержання прав людини та правових гарантій. 

4. Необхідна наявність таких різних заходів, як догляд, положення про опіку і нагляд, 
консультативні послуги, призначення випробного строку виховання, програми навчання і 
професійної підготовки, та інших форм догляду, що замінюють догляд в установах, з метою 
забезпечення такого поводження з дитиною, яке забезпечувало б її добробут і відповідало її 
становищу та характеру злочину”. 

Джерело Рольф Голлоб/Петер Крапф: Вивчаємо права дитини. Приклади уроків для початкової 
школи. ОДД/ОПЛ,Томl. V, Страсбург 2007, с. 77ff. 

Для додаткового читання: Синді Бенкс, Етика кримінального права, Thousand Oaks, 2004. A PDF-
версія Розділу 5, Причина кримінального покарання, на електронному ресурсі : // 
www.sagepub.com. – англ. мовою 

 
 

http://www.sagepub.com
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РОЗДІЛ 9

УРЯДИ ТА ПОЛІТИКИ

Як потрібно управляти суспільством?

9.1. Хто є відповідальним?
Яким є кращий шлях управління країною?

9.2. Якби ти був президентом
Для чого існує уряд?

9.3. Я та моя роль
Що має очікувати країна від своїх громадян?

9.4. Учнівський парламент
Як потрібно управляти школою?
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РОЗДІЛ 9: УРЯДИ ТА ПОЛІТИКИ 
Як потрібно управляти суспільством? 
 

Політика є процесом, через який суспільство людей з різними точками зору та інтересами 
досягають колективних рішень про шляхи організації їх спільного життя. Цей процес включає 
переконання та переговори, а також певні механізми досягнення остаточних рішень, таких, як 
голосування. Він включає владу та повноваження, а також елементи примусу у разі 
забезпечення здійснення колективних рішень, що були прийняті всією громадою.  

Таким чином, політика визначається у термінах, що пов’язані з державними інституціями та 
відносинами між країною та її громадянами. Ці відносини набирають різних форм відповідно 
до різних типів політичних систем, наприклад монархії, демократії, тоталітарного режиму.  

У демократіях громадяни отримують задоволення від політичної рівності. Колективні рішення 
здійснюються у вигляді голосування більшості або самими громадянами, або їх 
представниками. Однак демократичні політики (в даному випадку термін політика розглядається як 
стратегія держави (пер.) стосуються не тільки питання голосування. Мова йде про дискусії та 
дебати, а також про можливості для громадян бути почутими з питань політичної значущості.    

Важливим питанням демократії є основна функція державних інституцій та відповідних 
обов’язків громадян. Інша справа – межа, до якої індивідуальні інституції в рамках демократії 
можуть бути правильно керованими (наприклад школа).   
 

Освіта для демократичного громадянства та прав людини 
У рамках даної серії уроків учні:  

• розвинуть розуміння різних форм управління та його застосування для громадян; 

• більше усвідомлять відповідальність і функції управління та відповідних обов’язків 
громадян;  

• краще знатимуть демократичні процеси; 

• дізнаються більше про політичні системи у їх країні. 

 

Вчитель повинен урахувати, що дані плани уроків передбачають домашні завдання, які 
призначені для того щоб допомогти учням у їх усвідомленні та розумінні. Точніше, наступні 
уроки починаються з внеску самих учнів. Така робота потребує часу та нерідко приводить до 
порушення питань, що відображають необхідність повторювання, пояснення або спонтанної 
дискусії. Від учителя залежить, наскільки дозволяє час організувати додаткові уроки для підбиття 
підсумків учнівських потреб та інтересів. Очевидно, існують певні обмеження тривалості уроків 
та розгляду тем, однак потрібно мати альтернативу. В умовах обмеженого часу вчитель може 
зібрати окремі або всі письмові частини роботи та дати зворотний зв'язок або оцінити роботи 
учнів. Учні повинні також здійснювати свою роботу добровільно. Домашнє завдання слугує для 
повторювання або для підготовки до тестування. В основному вчитель може завжди визначити 
функцію домашнього завдання та вирішити, яким чином і як можна інтегрувати його в 
планування уроку.  

Приклад зазначеного типу планування обговорено у описі четвертого уроку.  
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РОЗДІЛ 9: УРЯДИ ТА ПОЛІТИКИ 
Як потрібно управляти суспільством? 
  
 

Тема 
уроку 

Навчальні цілі Завдання для учнів Ресурси Методи 

Урок 1:  
Хто є 
відповіда-
льним?  
 

Учні вивчають різні 
форми управління, 
наприклад 
демократія та 
диктатура тощо  

Учні працюють з 
питаннями 
справедливості 
системи управління на 
прикладі уявного 
суспільства  

Роздатковий 
матеріал для 
учнів 9 – кожно-
му, аркуш 
паперу та ручка 

Приклад історії, 
робота в парах, 
робота в класі, 
формальні 
дебати 

Урок 2: 
Якби ти 
був 
президен-
том? 

Учні можуть 
пояснити функції та 
відповідальність 
управління (уряду)  

Учні уявляють, що 
вони формують уряд і 
повинні вирішити 
питання витрачання 
державних коштів. 

Розглянути вид 
соціальних ідеалів, 
яких вони можуть 
досягти 

Великий аркуш 
паперу, маркери 
та папір для 
кожної групи з 
4-6 учнів 

 

Створення 
постерів, 
презентації, 
робота в малих 
групах та 
дискусія в класі  

Урок 3: Я 
та моя 
роль 

Учні вивчають 
обов’язки громадян у 
демократичному 
суспільстві  

Учні розглядають 
види відповідальності, 
що несуть громадяни, 
і як вони 
заохочуються до 
взяття своїх обов’язків 
більш серйозно   

Набір 
презентаційних 
карток 
(роздаткові 
матеріали для 
учнів 9.2), листи 
паперу для 
кожної групи з 
4-6 учнів 

Презентації, 
робота в малих 
групах та 
дискусія в класі 

Урок 4: 
учнівський 
парламент 

 

Учні можуть 
визначати критерії 
того, як потрібно 
керувати школою та 
роль учнівської ради 
у цьому процесі  

Учні розглядають, як 
повинен працювати їх 
ідеальний учнівський 
парламент 

Опитувальник 
для кожного 
учня 
(роздатковий 
матеріал для 
учнів 9.3). 
Великий аркуш 
паперу, маркери 
та аркуші паперу 
для кожної 
групи з 4-6 учнів 

Презентації, 
робота в малих 
групах та 
дискусія в класі, 
індивідуальна 
робота 
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Урок 1 
Хто є відповідальним?  
Яким є кращий шлях управління країною? 

  

Навчальні цілі Учні вивчають різні форми управління, наприклад демократія та 
диктатура тощо 

Завдання для учнів Учні працюють з питаннями справедливості системи управління на 
прикладі уявного суспільства 

Ресурси  Копії (роздатковий матеріал для учнів 9.1) для кожного учня, папір 
та ручки 

Методи Приклад історії, робота в парах, робота в класі, формальні дебати 

  

Концептуальні поняття 

Форми управляння класифікуються різними шляхами, наприклад з точки зору того, хто є при 
владі, як влада ставиться до людей, межі її суверенітету, як діють правила. На практиці основні 
типи управління: монархія, теократія та тиранія або диктатура. Вони є так званими ідеальними 
типами, оскільки в реальності вони можуть існувати паралельно у одній і тій самій країні. 
Наприклад, парламентська демократія, можливо, може містити в собі елементи диктатури і 
може співіснувати з королівською монархією.   
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ХІД УРОКУ 

Вчитель починає урок із зачитування історії “Королівство Сіккал” (роздатковий матеріал для 
учнів 9.1). Кожен учень повинен мати при собі копію даної історії, щоб він міг слідкувати за тим, 
що читає вчитель.  

Учитель має спинитись посередині читання та запитати у учнів: 

• Що ви думаєте про життя в Сіккалі з того, що ви вже почули? 

В кінці історії вчитель запитує: 

• Що ви думаєте про життя в Сіккалі тепер?  

Учитель ділить учнів на пари та пропонує їм обговорити якість життя в королівстві. Учні 
отримують аркуші паперу, де вони мають написати те, що вини думають про переваги та 
недоліки життя в Сіккалі.    

Учитель запрошує пари до презентації своїх ідей класу та записує на дошці основні ідеї, що 
висловлюються.  

Вчитель також пропонує учням висловитись про те, як королівство Сіккал управляється: 

• Як ви вважаєте, Сіккал управляється справедливо? Так чи ні, чому?  

• Якщо ви думаєте, що Сіккал може управлятись більш чесно, що, на вашу думку, потребує 
змін для того щоб це було більш справедливо?  

Далі вчитель пропонує класу уявити, що вони жителі Сіккалу. Клас ділиться на дві великих групи 
для дебатів: одній групі пропонують висловлюватись на користь того, щоб королівство 
управлялось королем; інша група повинна відстоювати те, щоб кожен житель країни, а не тільки 
король, міг сказати своє слово в управлінні країною. Вчитель дає групам кілька хвилин для 
роздумів та пошуку аргументів, які вони повинні висловити під час дебатів. Дві групи 
розташовуються одна навпроти іншої у класі та починаються дебати. Учні з кожної групи по 
черзі висловлюють свої точки зору – можливо також використати так звані “мікрофони” для 
підтримання черговості висловлювань. “Мікрофоном” може слугувати будь-який предмет.  

Учитель просить учнів висловити свою точку зору з приводу того, як вони вважають, яка з двох 
сторін надавала переконливіші аргументи.    

Учні тепер готові для короткого пояснення (використовується так званий індуктивний підхід). 
Учитель пише типи правління та пояснює, чим вони відрізняються, звертаючись до учнів за 
можливими доповненнями.  

• монархія; 

• демократія; 

• диктатура; 

• теократія; 

• анархія. 

Урок завершується опитуванням учнів про систему правління у їх країні. Домашнім завданням 
може бути створення опитувальника з 5-10 питань для тестування знань інших учнів у класі.   
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Урок 2 
Якби ти був прем’єр-міністром 
Для чого існує уряд?  

  

Навчальні цілі Учні можуть пояснити функції та відповідальність управління 
(уряду) 

Завдання для учнів Учні уявляють, що вони формують уряд і повинні вирішити те, як 
повинні витрачатись державні гроші. 

Розглянути вид соціальних ідеалів, яких вони можуть досягти 

Ресурси  Великий аркуш паперу, маркери та аркуші паперу для кожної групи 
з 4-6 учнів 

Методи Створення постерів, презентації, робота в малих групах та дискусія в 
класі 

  

Концептуальні поняття 

Обов’язком уряду в демократичному суспільстві є підтримка загального блага. Це означає 
значно більше, ніж благо для більшості. Це є остаточною вигодою до всіх членів суспільства. 
Це означає, що все, що реалізується на практиці, є темою безперервних дебатів. Постійно 
пропонується низка різноманітних, іноді  конфліктуючих, соціальних ідеалів, як, наприклад, 
поняття добробуту, безпеки, правосуддя, соціальної гармонії, прав людини або процвітання. 
Пріоритеризація цих ідеалів у фактичних провідних планах може бути нелегкою, тим більше, 
що ресурси, які доступні уряду, завжди обмежені. 
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ХІД УРОКУ 

Учитель починає урок з поділу класу на групи по 4-6 учнів, учням дається великий аркуш паперу 
та маркери.  

Вчитель просить групи уявити, що вони живуть у майбутньому і з’ясувалось, що саме вони 
повинні зайнятись управлінням країною – інакше кажучи, вони є урядом. Як уряд вони мають у 
своєму розпорядженні 6 мільйонів. Вчитель може адаптувати цю цифру до річного бюджету 
управління країною.  

Група має вирішити, як вони витратять гроші в наступному році. За допомогою маркерів та 
ручок кожна група створює свій постер і пояснює, як уряд буде витрачати дані гроші. Кожна 
група далі презентує свої ідеї для всього класу. В кінці кожної презентації учням надається 
можливість запитати групи про подальші плани використання коштів.  

Учитель також може поставити питання, надаючи їм інформацію стосовно економії та функцій 
уряду, наприклад:  

• Чи думали ви, щоб витратити гроші на повну виплату іноземного боргу?  

• Чи використаєте ви гроші на створення нових робочих місць? 

• Наскільки важливим для уряду є спрямувати кошти на освіту? 

Далі вчитель працює з класом, створюючи список усіх справ, на які повинен уряд використати 
гроші.   

Далі вчитель пропонує класу повернутись у свої групи і дає кожній групі записаний на аркуші 
список соціальних ідеалів, які намагається досягнути уряд у демократичному суспільстві, 
наприклад:  

• добробут; 

• безпека; 

• справедливість; 

• соціальна гармонія; 

• права людини; 

• процвітання. 

Учні повинні відзначити ідеали у списку навпроти тих галузей, які вони окреслили, визначаючи, 
які з ідеалів вже досягнуті.  

Учні представляють свої ідеї класу та вчитель завершує урок запитанням: 

• Як ви вважаєте, яким є найголовніший обов’язок уряду?  

Домашнім завданням може бути пошук шляхів витрачання грошей урядом. Учні можуть 
виконати це завдання, користуючись переглядом телебачення або газет та журналів. Учні 
представляють те, що вони з'ясували на початку уроку і, як вони вважають, змінились їх власні 
пріоритети після нього. 
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Урок 3 
Я та моя роль  
Що має очікувати країна від своїх громадян?  

  

Навчальні цілі Учні вивчають про обов’язки громадян у демократичному 
суспільстві 

Завдання для учнів Учні розглядають види відповідальності, що несуть громадяни, і як 
вони заохочуються до взяття своїх обов’язків більш серйозно   

Ресурси  Набір презентаційних карток (роздаткові матеріали для унчів 9.2), 
аркуші паперу для кожної групи з 4-6 учнів 

Методи Презентації, робота в малих групах та дискусія в класі 

  

Інформаційна скринька 

Громадяни в демократичному суспільстві очікують гарантій своїх певних прав, таких як 
громадянські права, політичні права, соціальні права, культурні права та права у галузі 
навколишнього середовища. Які з цих прав будуть предметом дебатів? Це питання 
відповідальності, яке йде паралельно з даними правами. Дехто вважає, що громадяни повинні 
мати лише одну відповідальність – підкорятись закону. Інші думають, що суспільство вимагає 
від громадянина більш широку відповідальність.  
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ХІД УРОКУ 

Учитель починає урок з поділу класу на групи по 4-6 учнів. Кожній групі дається набір 
дискусійних карток (роздаткові матеріали для учнів 9.2). У кожній картці йдеться про можливий 
обов’язок громадянина.  
Учитель пропонує групам посортувати картки за трьома категоріями – залежно від того, кого 
стосуються наведені на картках обов’язки:  

1. УСІХ громадян. 

2. ДЕЯКИХ громадян. 

3. НІКОГО. 

Учитель пропонує учням представити своє рішення для класу та пояснити його.  

Учні повертаються у свої групи, де вони отримують великі аркуші паперу і маркери. Вчитель 
пропонує групам створити так звану “громадянську хартію”. Вони повинні поділити аркуші 
паперу на дві колонки. У першій вони мають написати те, що вони думають про очікування 
кожного громадянина від їх країни (під назвою “ПРАВА”), а у другій, що громадяни очікують від 
себе у відповідь (під назвою “ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ”).   

Коли учні завершать цю роботу, групи представляють її всьому класу та дають можливість 
іншим поставити питання щодо виконаної роботи.  

На завершення вчитель може поставити запитання класу: 

• Як ви думаєте, громадяни у вашій країні завжди піклуються про свою відповідальність як 
громадяни? Так чи ні? 

• Що, на ваш погляд, потрібно зробити, щоб громадяни вашої країни були більш 
відповідальними?  

• Як ви думаєте, чи можна громадян позбавити деяких з їх прав, якщо вони не виконують 
обов'язки як громадяни належним чином? Чому так, або чому ні? 

Домашнім завданням може бути проведення дослідження серед членів родини та друзів про 
відповідальність громадян (якою вона має бути). Учні можуть представити свої надбання класу на 
початку наступного уроку.  
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Урок 4 
Учнівський парламент 
Як потрібно управляти школою? 

  

Навчальні цілі Учні можуть визначати критерії того, як потрібно управляти 
школою, та роль учнівської ради в цьому процесі 

Завдання для учнів Учні розглядають, як повинен працювати їх ідеальний учнівський 
парламент 

Ресурси  Опитувальник для кожного учня (роздатковий матеріал для учнів 
9.3). Великий аркуш паперу, маркери та аркуші паперу для кожної 
групи з 4-6 учнів 

Методи Презентації, робота в малих групах та дискусія в класі, індивідуальна 
робота 

  

Інформаційна скринька 

Молоде покоління також є громадянами. Вони мають право голосу в громаді та можуть 
висловити міркування, що впливають на них та їх громаду. Це також включає їх житті в школі. 
Механізмі, що дають змогу учням впливати на життя в школі, не тільки допомагають молоді 
застосовувати свої права, а й також допомагають навчатись демократичним процесам. Однак ці 
механізми можуть бути й предметом дискусії. Дехто думає, що для кожної школи важливо мати 
свій окремий учнівський парламент, інші  вважають, що це не важливо, а існують шляхи 
створення можливостей для учнів брати участь у житті своєї школи.  

Урок розпочинається з домашнього завдання учнів. Залежно від обсягу їх матеріалу та потреби 
в дискусії  час може бути продовжено на наступний урок. Якщо такої можливості немає, 
вчитель може зібрати учнівські роботи та дати письмовий зворотний зв'язок. Учитель має бути 
впевнений, що кожній роботі приділялась належна увага. 
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ХІД УРОКУ 

Учні починають урок з презентацій результатів їх дослідження, що демонструють ставлення їх 
родин та друзів до поняття відповідальності громадянина. Учні обговорюють свої результати.  

Учитель ознайомлює з новою темою, згадуючи про матеріал та запитуючи учнів, наскільки, на 
їх думку, вдало працює їхній шкільний парламент. Якщо на даний момент у школі немає 
учнівського представництва, вчитель може запитати учнів, чи знають вони школу, де це є і у якій 
формі.  

Вчитель пояснює учням, що їх завданням буде уявити ідеальний учнівський парламент – тобто 
групу демократично обраних учнів, що представляють інтереси всієї учнівської громади.  

Учитель роздає опитувальник (роздатковий матеріал для учнів 9.3).  

Далі вчитель поділяє учнів на групи по 4-6 осіб. У групах в учнів є час, щоб порівняти свої 
відповіді на запитання опитувальника та поставити питання один одному. Далі вчитель дає 
групам великий аркуш паперу та маркери. Завданням для групи буде зобразити структуру 
ідеального учнівського парламенту. Вчитель повинен пояснити, що таке структура та навести 
кілька прикладів того, якими можуть бути правила побудови учнівського парламенту.   

Коли групи закінчать, вони представляють свої роботи решті учнів у класі для розгляду таких 
питань:  

• Скільки влади повинні мати учні та скільки директор школи та вчителі?  

• Хто повинен мати останнє слово при прийнятті рішень, що впливають на життя школи?  

• Чи може школа бути демократією?  

На  завершення учні розробляють презентацію для директора школи, за бажанням, для надання 
конкретних пропозицій для їх власного шкільного парламенту.  

 Домашнім завданням може бути проведення дослідження серед членів родини та друзів за таким 
питанням:   

• Як ви думаєте, чи кожна школа у країні повинна мати шкільний парламент? Так чи ні, 
чому?  

Учні повинні представити свої результати на початку наступного уроку.  
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Роздатковий матеріал для учнів 9.1 
Королівство Сіккал 
 
Сіккал – країна, розташована високо в горах. Протягом століть вона мала небагато контактів з 
іншим світом.  
 
Оскільки Сіккал є тільки невеликим королівством, воно привернуло багато інтересу. Це 
відбулось тому, що в ньому суспільство організоване незвичним чином.   
Спершу слід сказати, що жоден житель ніколи не буває голодним. Народ Сіккала виробляє 
достатньо їжі, щоб поділитись нею з іншими, хто цього потребує. Кожна сім’я звільнена від 
сплати ренти за проживання в будинках. Величина будинків залежить від кількості сім’ї. Паливо 
та продукція надається безкоштовно у вигляді регулярного сервісу. У разі захворювання завжди 
допомагає лікар. Кожен проходить безкоштовно медичне обстеження раз у 6 місяців та соціальні 
працівники здійснюють регулярні відвідання людей похилого віку, сімей з малими дітьми та тих, 
хто потребує додаткової турботи.    
 
У Сіккалі всі блага життя доступні для кожного. Кожній сім’ї надається книга ваучерів, які вони 
вимінюють кожного року на предмети розкоші, такі як парфуми, прикраси та спеції. Ваучери 
можуть бути використані або збережені протягом певного періоду для чогось особливого.  
 
Як жителі Сіккалу змогли організувати всі ці речі? Як згадують, Сіккал був під управлінням 
королівської сім’ї. Теперішні король – Кінг Сік ІІІ. Він вирішує, яку кількість людей потрібно 
виділити на певні роботи, наприклад на виробництво продуктів, будівництво та медичне 
обслуговування. Люди, які здійснюють ці роботи, обираються у віці 5 років та посилаються у 
спеціальні школи для навчання. Фермери навчаються у сільськогосподарських школах, 
будівельники у технічних, працівники сфери охорони здоров’я -  у медичних тощо. Кожен, хто 
досягає певного віку для роботи, наймається до одного з королівських палаців Кінга Сіка.   
Найбільш цікавим є те, що у Сіккалі немає грошей як таких. Жодна потреба не оплачується, 
оскільки кожен уже має все, чого потребує! 
 
Ви можете запитати себе, чи ніколи ніхто у Сіккалі не скаржився на такий порядок. Насправді, 
трапляється це не часто. Ті люди, які скаржаться, потрапляють до психічних лікарень. Нарешті, 
вас будуть вважати не сповна розуму, якщо ви скаржитесь на подібне суспільство, чи не так?     
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Роздатковий матеріал для учнів 9.2 
Картки для дискусії 

 

 
 
Платити податки 
 
 
 
 

 
 
Бути членом політичної партії 
 

 
Боротися, захищаючи свою країну 
 
 
 
 

 
Голосувати на виборах 

 
Подати заяву про злочин до поліції 
 
 
 
 

 
Підтримувати свою сім’ю  

 
Підкорятись закону 
 
 
 
 

 
Допомагати своїм сусідам 

 
Висловлюватись про свою країну, в 
той час, коли це критикується 
 
 
 

 
Інше… ? 
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Роздатковий матеріал для учнів 9.3 
Опитувальник 
 
У вашому ідеальному учнівському парламенті: 
 
 

1. Скільки учнів буде представлено в ньому?  
 
 

2. Скільки буде обрано представників?  
 
 

3. Як часто учнівський парламент буде збиратись?  
 
 

4. Де буде зустрічатись учнівський парламент?  
 
 
 

5. У який спосіб залучатимуться вчителі та батьки (у разі, якщо це так)?  
 
 

6. Які питання буде дозволено вирішувати учнівському парламенту, а які ні?  
 
 

7. Які рішення матиме право приймати учнівський парламент і які рішення не буде 
дозволено приймати учнівському парламенту?  
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Плани уроків з питань Освіти для демократичного 
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