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співробітництва. Це означає гуманізм і демократизм відносин, визнання 

права кожного школяра на своєрідність, неповторність, унікальність 

безоцінного ставлення до нього як до особистості. 

Стилі взаємостосунків педагога і учнів є особливо значущою 

складовою педагогічного спілкування, адже вони сприяють успішному 

засвоєнню знань дітьми та їх особистісному розвитку, або загальмовують 

ці процеси. При цьому в діяльності та спілкуванні дітей і педагогів  

має культивуються самоврядування, рівноправність і рівноцінність 

особистісних позицій всіх учасників педагогічного процесу. Для різних 

вікових категорій учнів співпраця повинна приймати різні прояви. 

Важливим є спілкування, співпраця вчителя та учнів уроці. Саме з 

любові і поваги проростає коріння взаєморозуміння, взаємозбагачення, 

взаємодопомоги, взаємодовіри, взаємоконтролю. Доброзичливе, щире, 

відкрите, емоційне, наукове спілкування – ось що таке урок. 

Таким чином, можна сказати, що співпраця вчителя і учня – це 

одночасно і спільна діяльність, та організаційна система активності 

субʼєктів взаємодії, для якої властиві: 

1) просторова і тимчасова співприсутність, 

2) організація та управління діяльністю, 

3) поділ функцій, дій, операцій, 

4) наявність позитивних міжособистісних стосунків [2]. 

Отже, сукупність вище перерахованих психолого-педагогічних умов 

повинна створити комфортну для освітнього процесу атмосферу, а також 

активізувати пізнавальну діяльність учнів. 
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ПРАВА І СВОБОДИ В УКРАЇНІ:  

КОНСТИТУЦІЙНО–ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ 

 

Україна є суверенною, незалежною, правовою, соціальною, 

демократичною державою. Задекларована норма трактується, що Україна є 

державою, де людина, її життя, честь та гідність є найвищою соціальною 

цінністю, саме таким змістом наповнена стаття 3 Конституції України [1]. 
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В Україні гостро постає питання реальності здійснення та захисту 
прав людини та громадянина. Життя людини потребує створення 
правового механізму їх забезпечення, який має стати гарантією дієвості 
передбачених Конституцією прав, свобод та обовʼязків. Законодавство про 
права та свободи людини і громадянина в Україні відповідає високим 
міжнародно-правовим стандартам. У ньому закладена демократична 
концепція взаємовідносин людини і держави, при якій людина в Україні 
визнається найвищою соціальною цінністю. 

Найвищою соціальною цінністю в Україні є визнання на 
конституційному рівні прав людини, її життя і здоровʼя, честі та гідності, 
недоторканності і безпеки. Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість функціонування держави. Конституційний 
принцип дотримання прав людини юридично повʼязує і позитивно 
обмежує дії держави, її органів та посадових осіб. Найважливішими 
передумовами і водночас елементами захисту прав людини і громадянина 
в системі гарантій в Україні повинні стати закріплені в Конституції норми 
й принципи матеріального та процесуального права, які мають бути 
реалізовані у поточному законодавстві [3, с. 103]. 

Права людини мають природну сутність і є невідʼємними від 
індивіда, вони позатериторіальні і позанаціональні, існують незалежно від 
закріплення в законодавчих актах держави, є обʼєктом міжнародно-
правового регулювання та захисту. 

Свободи людина може реалізувати, здійснити без будь-якого 
втручання держави та її органів. Держава повинна лише забезпечити 
охорону, непорушність і захист цих свобод. Такими є, наприклад, свобода 
думки, свобода слова, свобода віросповідання тощо. А от права держава 
повинна забезпечити певними механізмами, юридичними процедурами. 

Свободу людини визначають певні ознаки. Так, люди є вільними від 
народження, ніхто не має права порушувати їх природні права. До того ж, 
у демократичному суспільстві саме держава є головним гарантом свободи 
людини. Поняття «свобода людини» повно відображає принцип, 
закладений у ст. 19 Конституції України, згідно з яким людина має  
право робити все, за винятком того, що прямо заборонено чинним 
законодавством [1]. Свободу людини характеризує й принцип рівних 
правових можливостей, правового сприяння і правової охорони, що його 
закріплюють демократичні конституції, у тому числі й Конституція 
України. 

Права і свободи людини і громадянина та механізм їх захисту 
постійно знаходяться в полі зору науковців. Дана проблема – одна з 
важливих у напрямі внутрішньої та зовнішньої політики кожної держави 
світу, а також з огляду впливу складного і багатогранного глобалізаційного 
процесу як фактора інноваційних підходів до трансформації механізму 
забезпечення прав і свобод людини як на внутрідержавному, так і 
міжнародному рівнях. Така увага до проблеми забезпечення і практичної 
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реалізації прав і свобод людини та пошуку механізмів їх ефективного 
захисту на різних рівнях є одним із фундаментальних критеріїв 
оцінювання рівня демократії будь-якої держави та суспільства взагалі на 
сучасному етапі. 

Зауважимо, що проблема прав і свобод людини і громадянина після 
Другої світової війни вийшла за рамки внутрідержавного права на 
міжнародний рівень, а разом із цим виник і наддержавний (міжнародний) 
механізм захисту прав і свобод. Уже в 1948 році в цьому плані був 
прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН перший правовий акт – Загальна 
декларація прав і свобод людини, положення якої набули міжнародного 
стандарту. Згодом появляються інші міжнародно-правові документи, що 
регламентують права на міжнародному рівні та утворюють відповідні 
групи норм і обовʼязків та механізм їх захисту на національному та 
наднаціональному рівнях [3, с. 104]. 

Дієвим напрямом забезпечення прав і свобод людини є посилення 
взаємної відповідальності держави та особи. Завдання держави – 
передбачати, попереджувати виникнення та наростання суперечностей з 
громадянами, недопущення гострого конфлікту та протистояння [2, c. 177]. 

Механізм забезпечення прав людини безпосередньо повʼязаний з 
вимогами верховенства права. Права і свободи людини та громадянина, 
взяті в системній єдності, визначають їх загальний правовий статус та міру 
свободи в державі і суспільстві. Питання прав людини, їх забезпечення  
на рівні національної правової системи та міжнародного права 
досліджувалися в українській правовій науці від початку 1990-х років, у 
тому числі й у працях провідних вітчизняних учених 

Механізм забезпечення прав і свобод особи – це єдине, цілісне і 
якісно самостійне явище правової системи, яке є комплексом 
взаємозвʼязаних і взаємодіючих передумов, засобів та умов, які створюють 
належні юридичні і фактичні можливості для повноцінного здійснення 
кожним своїх прав і свобод. Складові елементи механізму забезпечення 
прав і свобод особи, до яких належать правовий статус особи, юридичні 
гарантії прав і свобод та загальносоціальні умови, знаходяться між собою 
не у простих односторонніх звʼязках, їх звʼязки є взаємними, тобто всі 
елементи даного механізму взаємно впливають один на одне. При цьому, 
взаємозвʼязок правового статусу особи і загальносоціальних умов 
забезпечення прав і свобод проявляється в тому, що стан розвитку 
суспільства обумовлює наявність певних запитів, необхідних для 
нормального існування індивідів, а правовий статус опосередковує 
юридичні можливості використовувати соціальні блага, створені в 
конкретно-історичних умовах. 

Визнаючи сьогодні державами глобальний характер прав і свобод 
людини, пріоритет загальнолюдських цінностей, закріплених у 
міжнародних правових актах, у системі механізмів захисту прав і свобод 
людини наявні два рівні – внутрідержавний і міжнародний, котрі 
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виступають двома самостійними системами, між якими наявний тісний 
взаємозвʼязок. Основне завдання по захисту прав і свобод людини лягає на 
внутрідержавні механізми, кількість і функції яких залежать від 
особливостей національної правової системи. Вони є гарантом прав і 
свобод і забезпечують верховенство права в усіх його аспектах [3, с. 106]. 

Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Згідно 
статті 22 Основного Закону держави права і свободи людини і 
громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні 
права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Частина 3 ст. 22 
Конституції України підкреслює, що за прийняття нових законів або 
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 
існуючих прав і свобод. 

Частина 2 статті 3 Конституції України зазначає, що права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обовʼязком 
держави. 

Зокрема, стаття 55 Конституції України передбачає право кожного 
будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і 
свободи від порушень і протиправних посягань [1]. 

Для забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини і 
громадянина, Конституція і законодавство України передбачають 
можливість здійснення громадянами певних дій, а також утворення 
системи органів держави, призначенням якої є допомога громадянам у 
реалізації і захисті їх прав. 

Можливість здійснення громадянами певних вчинків щодо захисту 
власних прав і свобод і системи органів, які захищають і забезпечують ці 
права та свободи утворюють юридичний механізм захисту прав людини. 

Основною ефективною формою захисту прав і свобод є судовий 
захист. Потреба у судовому захисті закономірно випливає з ускладнення 
характеру структури економічних відносин, зростанні конфліктності і 
соціальних протиріч у суспільному житті. 

Отже, можна дійти такого висновку, що права та свободи людини є 
основною цінністю демократичного суспільства. Права і свободи людини 
відіграють надто важливу роль у житті будь-якої держави, насамперед 
демократичної. Україна є демократичною державою, а це означає, що 
захист прав та свобод людей, громадян – найвища цінність нашої держави. 
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ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Одним із основних завдань сучасної української школи є 

формування у дітей загальнолюдських духовних цінностей та світогляду. 

Адже будь-які зміни, які відбуваються в суспільстві, потребують від 

особистості високої духовності, моральності та відповідальності за власні 

дії. Сформованість моральних якостей та цінностей є найважливішим 

показником цілісної всебічно розвиненої особистості. Під час навчання в 

школі дитина проходить процеси соціалізації з інтенсивним осмисленням 

та формуванням власного світогляду, який включає побудову системи 

потреб та моральних якостей особистості, які дали б можливість їй швидко 

адаптуватися до нових соціальних умов та були основою для подальшого 

морального становлення. 

Проблемами морального виховання особистості цікавились видатні 

філософи, мислителі і педагоги різних країн та в різні вікові періоди. Вони 

представлені в працях М. Бердяєва, П. Блонського, В. Вахтерова, 

К. Вентцеля, В. Гегеля, Г. Гельвеція, І. Герберта, О. Духновича, І. Канта, 

П. Каптерева, Я. Коменського, А. Макаренка, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковороди, 

В. Сухомлинського, Л. Толстого, К. Ушинського та інші. 

З прадавніх часів для запобігання конфліктних ситуацій та 

забезпечення стабільності, суспільство виробило ряд певних правил 

поведінки, в яких узгоджені норми особистісних та групових стосунків. З 

часом норми змінювались, але основа моральності залишалась. В основі 

моральності особистості закладена мораль. Мораль  це система ідей, 

принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють 

гуманні взаємини між людьми за будь-якої життєвої ситуації на 

демократичній, добровільній основі. Закони моралі створюються і живуть 

віками у кожного народу у вигляді правил і норм поведінки, які 

конкретизуються та вдосконалюються, регулюють поведінку у всіх сферах 


