
                МІЖНАРОДНИЙ  ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В рамках Всеукраїнської Акції «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА» зі студентами І-ІІ курсів кураторами академічних 

груп проведені інформаційно-просвітницькі виховні години, присвячені Міжнародному Дню прав людини; студенти 

ІІ курсу під керівництвом викладача «Громадянська освіта» Інни КОСТЮЧЕНКО  стали  учасниками  конкурсу 

ЕСЕ «Як захистити і притягнути до відповідальності порушників прав людини в умовах війни в Україні?» 

          
10 грудня 2022 року у світі відзначають Міжнародний день прав людини, заснований Генеральною асамблеєю ООН, 

бо саме в цей день в 1948 році Організація Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав 

людини. Генеральна Асамблея проголосила Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання 

якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди 

маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, 

шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх 

як серед народів держав – членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією. 

Незважаючи на те, що Загальна декларація прав людини була прийнята ще у 1948 році, цей документ має 

надзвичайно важливе історичне і юридичне значення для всього людства. У Декларації перелічені права, які 

від народження мають усі люди на Землі. Питання захисту прав людини не втрачає актуальності й сьогодні, 

з’являються нові виклики та загрози, особливо в умовах війни в Україні. Саме день прийняття Загальної 

декларації прав людини і відзначається у всьому світі як Міжнародний день захисту прав людини. Студенти 

А12 групи Вальчук Артем та Д12 групи Ляшенко Марічка взяли участь у конкурс есе до Міжнародного дня 

прав людини «Як захистити і притягнути до відповідальності порушників прав людини в умовах війни в 

Україні?». Серед запропонованої тематики студенти проявили інтерес до розгляду питань:" Захист прав 

людини в межах Європейського Союзу" та "Проблеми захисту прав людини в Україні". Під час занять з 

дисциплін "Громадянська освіта" та "Основи правознавства", які викладає викладач суспільних дисциплін Інна 

КОСТЮЧЕНКО студенти мають можливість більш глибше ознайомитися з основними положеннями, щодо 

захисту прав людини і дитини. Найбільш болючим питанням для вивчення є "Захист прав людини та дитини в 

умовах збройної агресії". 

10 грудня - Міжнародний день прав людини. «Насильство крізь призму війни. Права людини, почуття власної 

гідності»,  «Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш називатися людиною» - такі головні 

тези виховних просвітницьких бесід.  Насильство в період війни загострюється - молодь стикається з травмами війни 

особливо в зоні бойових дій. Після звірств війни кожен перебуває в небезпеці, в стресі. Студенти  ДХ13 групи разом з куратором Юлією 

МЕЛЬНИК ознайомились з методикою «Діти і війна» - це надійне джерело підтримки для підлітків в подоланні стресу. Навели приклади 

стресових ситуацій (про загиблих, поранених, про знущання та насильство). Студенти поділились інформацією-переживаннями про рідних, 

земляків, про що читали в інтернеті, бачили в теленовинах. Студенти в цей нелегкий час стали швидко дорослими. Жорстокість - отрута нашого 

життя, тому ми проти насилля! Ми за рівність, добро та взаєморозуміння у стосунках. 

Права людини - це комплекс свобод і юридичних можливостей існування людини в суспільстві. Право виступати якраз мірою свободи, щоб узгодити 

свободу однієї людини з свободою інших членів суспільства, дотримуючись принципів рівності, почуття власної гідності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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