
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25, 

м. Суми Сумської області 

 

 

 

 

 

Звіт – інформація про проведення Всеукраїнського 

тижня права в Сумській спеціалізованій школі № 25 

 

 

 

 

 

 Відповідальна 

Учитель правознавства 

 Бересток Т.В. 

 



Звіт 

про проведення Всеукраїнського тижня права 

                                в Сумській спеціалізованій школі №25 
05.12. 2022р. - 11.12.2022 р. 

Всеукраїнська акція «Тиждень права» була започаткована 2008 року з нагоди 

відзначення 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини. Указом 

Президента України „Про Всеукраїнський тиждень права” № 1149/2008 від 08 грудня 

2008 року встановлено проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що 

включає 10 грудня –  День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення 

Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. 

Основною метою тижня було: 

- підвищити інтерес учнів до  правознавства; 

- розширити й поглибити знання та вміння учнів з даного предмету; 

- реалізувати  на практиці основні принципи соціально орієнтованого 

підходу до навчання; 

- створити сприятливі умови для виявлення знань та вмінь учнів у 

нестандартних ігрових ситуаціях. 

        Проведення тижня права було спрямовано на те, щоб поглибити знання 

учнівської молоді про їх права, зазначені в державних документах: зокрема в 

Конституції України. Цей  тиждень - пропаганда, спрямована на всіх громадян нашої 

держави. А наша  маленька «держава» (тобто школа) не стала винятком: було 

розроблено ряд   заходів, що охопили усі ланки освітньої діяльності – від початкової 

до старшої. 

      Всеукраїнський тиждень права розпочався з повідомлення загальношкільній лінійці 

про історію започаткування та проведення Всеукраїнського тижня права та заходи які 

плануються до його відзначення. Тиждень  права сьогодні вже має статус державного, 

носить характер національної правової традиції та включає в себе цілу низку заходів, 

виставок, конкурсів. 

Так, в рамках проведення тижня  були проведені заходи,  спрямовані на забезпечення 

захисту прав дитини  дотримання національних  та загальнолюдських    морально-

естетичних принципів, традицій.  

 



З 05  по  11   грудня  2022 року   у  Сумській спеціалізованій  школі  I -  III  ступенів  

№25  проходив   Всеукраїнський  тиждень  права, який  проводиться  в  грудневі  дні  з  

2008  року. Протягом   тижня  були  проведені   різні  заходи, спрямовані  на  розвиток 

навчальної  та  пізнавальної  активності.  В 5 грудня рамках  тижня  був  організований 

міні-проект, в ході якого ініціативна група учнів 9-х класів разом з учителем 

правознавства Бересток Т.В.  опрацювали ряд нормативно-правових актів, які 

гарантують права людини і громадянина. 

 

Протягом тижня класні керівники провели виховну годину на тему: «Конвенція ООН 

про права дитини. Закон і реальність». 05 грудня класний керівник 11 класу Роженко 

Т.П. обговорила з своїми учнями соціальні реформи в Україні (круглий стіл). 

В рамках тижня права 6 грудня  відбулася зустріч учнів перших класів з старшим 

інспектором сектору в’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Сумській 

області капітан поліції Красовська Оксана Геннадіївна, яка провела цікаву пізнавальну 

бесіду з учнями на тему « Знай свої права та не забувай про свої обов’язки». 

 



   07 грудня  класними  керівниками   проведений     Всеукраїнський  урок   " Права 

людини"  з нагоди  проголошення  Загальної декларації  прав  людини. Вчитель 

правознавства Бересток Т.В.  разом з учнями оформила тематичний  стенд «Я маю 

право».  

 

8 грудня учні 9- х класів , в ході опрацювання законів та міжнародних документів, 

розробили інформаційний буклет до Міжнародного дня захисту прав людини, який 

відзначається 10 грудня. 

 



       Активісти, учні нашої школи  9 грудня провели інформаційну акцію  серед учнів 

нашої школи та жителів мікрорайону на тему: «А ти знаєш свої права?», 

проінформували про те, які існують механізми захисту в Україні в разі їх порушення. 

 

Під час загальношкільної години інформування вчителі організували перегляд 

відео презентацій: «Злочин та проступки» та «Я і мої права», перегляд мультимедійних 

презентацій   про  права та  обов'язки  дитини.  

Вищезазначені заходи сприяли підвищенню зацікавленості учнів у вивченні 

правознавства сприяли розвитку творчих здібностей учнів, поглибили та розширили 

знання про їх права та обов’язки. 

Робота по формування правових відносин продовжується і далі. Вона сприяє 

вихованню правової культури, формує вміння співвідносити в житті норми моралі та 

права, застосовувати правові знання в повсякденному житті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора  

з виховної роботи  

Коваленко Л.І. 

 



Додаток 1 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА 

05.12. 2022р. - 11.12.2022 р. 

№ ЗМІСТ ЗАХОДІВ ДАТА 

ПРОВЕДЕННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ 

1. Міні-проект « Знай свої 

права» 

05.12.22р Вчитель правознавства Бересток 

Т.В. 

2. Круглий стіл  «Соціальні 

реформи в Україні» 

05.12.22р. Класний керівник 11 А класу 

Роженко Т.П. 

3. Зустріч учнів перших 

класів з старшим 

інспектором сектору 

в’язків з громадськістю 

управління патрульної 

поліції в Сумській області 

06.12.22 р.  Класовод  

Скрипниченко Т.М. 

4. Всеукраїнський  урок   " 

Права людини" 

07.12.22р. Вчитель правознавства Бересток 

Т.В. 

5. Інформаційний буклет до 

Міжнародного дня 

захисту прав людини. 

 

08.12.22р. Вчитель правознавства Бересток 

Т.В. 

6. Інформаційна акція  серед 

учнів нашої школи та 

жителів мікрорайону на 

тему: «А ти знаєш свої 

права?», 

09.12.22р. Вчитель правознавства Бересток 

Т.В. 

 

 


