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Місце проведення:       Київський державний коледж туризму та готельного господарства 
Дата і час проведення:               10 грудня – 14 грудня 2018 р. з 09.00 до 15.20 год. 

 

План проведення: 
 

Дата Місце 

проведення Зміст заходів Відповідальні 

За окремим 

графіком 

 
 
201 ауд. 

Зустрічі з представниками Головного 

територіального управління юстиції у 

м.Києві. Проведення правопросвітницьких 

заходів  присвячених Всеукраїнському 

тижню права 

Коросташивець Ю.Г., 
Лейченко Л.М. 

10.12.2018 
Аудиторії 

навчальних 

груп 

Проведення виховних бесід з питань 

сутності прав людини та основних 

механізмів їх захисту 
Куратори груп 

10.12.2018 
 
3 поверх 

Презентація плакатів на правову тематику 

«Права людини» 

Викладачі правових 

дисциплін, студенти  
2,3,4 курсів 

10-14.12.2018 
 
Бібліотека 

Тематична виставка юридичної літератури 

«Шляхами правових знань» 
 Зав.бібліотекою 

10-14.12.2018 
 
І поверх 

Конкурс стіннівок «Права  у твоєму житті» 
Кондратюк О.С., 
студенти відділення 

12.12.2018 

 
 
 

Актова 

зала 
 

Година спілкування «Що ми знаємо про 
захист своїх прав?» для студентів всіх 

спеціальностей. Тематика спілкування: 
1. Право на безоплатну правову допомогу. 
2. Я знаю права на захист. 
3. Що робити підлітку при його затриманні. 
4.Права людини під час військового стану. 

Заросило В.В., 
Коросташивець Ю.Г., 
Лейченко Л.М., 
студенти 4 курсу 
 

10-13.12.2018 
 

414 ауд. Написання диктанту «Сила закону» 
Кравцова Л.І., 

студенти 1 курсу 

10-13.12.2018 

 
 
 

414 ауд. 

Випуск збірок: 
- Фотоколаж «Закон в моєму житті» 

Кравцова Л.І., 
Бобокал О.М., 
студенти 1-4 курсів 

- Збірка студентських робіт «Право очима 

студентів» 
Кравцова Л.І., 
студенти 1-4 курсів 

- Збірка ребусів та кросвордів на правову 

тематику 

Кравцова Л.І., 
Бобокал О.М., 
студенти 1-2 курсів 

10-14.12.2018 

За окремим 
графіком  

Екскурсії до: 
- Верховного Суду України 
- Верховної Ради України 
- Конституційного Суду України 

Куратори груп, 

студенти коледжу 

14.12.2018 
 

424 ауд. 
Підсумкова науково-теоретична 

конференція «Правові реформи – реалізація 

прав людини» 

Викладачі правових 

дисциплін 



 
 

Зміст збірки 

 

 Історія проведення Всеукраїнського тижня  права 

 Права людини і громадянина  в афоризмах та прислів’ях  
 

 Зустрічі з представниками Головного територіального управління юстиції у м.Києві.  
Тематика  правопросвітницьких заходів: 
1. Актуальна громадська позиція молоді – запорука успіху України. 
2. Протидія боулінгу у вищих навчальних закладах. 
3. Права людини. 

 

              4.Права людини під час військового стану. 
 

 Презентація плакатів на правову тематику «Права людини» 
 

 Презентація стіннівок «Права  у твоєму житті» 
 

 Написання диктанту «Сила закону» 
 

 Фотоколаж «Права очима студентів» 
 

 Презентація збірки студентських робіт «Правовий вернісаж» 
 

 Презентація збірки ребусів та кросвордів на правову тематику 
 

 Підсумки проведення Дня юриста 
 
 
 

 

 

 Година спілкування «Що ми знаємо про захист своїх прав?». 
Тематика спілкування: 
1. Право на безоплатну правову допомогу. 
2. Я знаю права на захист. 
3. Що робити підлітку при його затриманні. 



 
 

ІСТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ПРАВА 

 
З 1950 року 10 грудня відзначається як День прав людини. Указом Президента 

України від 08.12.2008 року № 1149 започатковано Всеукраїнський тиждень 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. Цей важливий документ перекладено принаймні 375 

мовами й діалектами мов. Декларація була прямим наслідком досвіду Другої світової 

війни і вперше сформулювала ті права, які повинна мати кожна людина.  
Крім основних прав людини, Загальна декларація прав людини докладно 

перелічує політичні, громадянські права і свободи людини, а також права в 

економічній, соціальній і культурній сферах. На цьому документі прав людини 

ґрунтується значна кількість міжнародних договорів з прав людини, які мають 

обов’язковий характер та є частиною національного законодавства України. 
         Вперше Всеукраїнський тиждень права було проведено у 2008 році. Ініціатором 

проекту стала Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві 

юстиції України. Тоді ж ініціативу молодого покоління правників підтримав 

Президент України, видавши Указ від 8 грудня 2008 року № 1149 «Про 

Всеукраїнський тиждень права». 
        Всеукраїнський тиждень права має на меті запровадження високих правових 

стандартів, підвищення рівня правової освіти та правової культури громадян, а 

також створення сильної демократичної та правової держави. 
З 10 по 16 грудня Україна проводитиме Всеукраїнський тиждень права відповідно до 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року № 681-р «Про 
затвердження плану заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права». 

 Це масштабний захід, який об’єднує працівників, органи влади, громадський 

сектор, міжнародних партнерів задля просвіти у сфері прав людини. Цього року 

Всеукраїнському тижню права виповнюється 10 років. 
        У  Київському державному коледжі туризму та готельного господарства 
Всеукраїнський тиждень права проводитиметься відповідно до наказу директора 

коледжу від 27 листопада 2018 р. № 490 «Про проведення заходів до 

«Всеукраїнського тижня права». В його рамках відбудуться тематичні заходи 

інформаційного, освітнього та виховного характеру.  
Таким чином, проведення тижня має на меті підвищити рівень правової 

культури молоді, формування в студентів свідомого ставлення до необхідності 

поважати норми права та законності. 
 

 



ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В АФОРИЗМАХ ТА 

ПРИСЛІВ’ЯХ  
 
 

Знання права заслуговує найвищої шани. 
Ульпіан 

 

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані. 
Сенека 

 

Втратити свободу може лише той, хто не вмів її захищати. 
Ф. Вольтер 

 

Там, де немає законів, немає й свободи. 
Дж. Локк 

 

Ніхто не має прав як таких, крім права виконувати свій обов’язок. 
І. Кант 

 

Свобода – це право робити все, що дозволено законом. 
Ш. Монтеск’є 

 

Щоб бути вільним, достатньо захотіти цього. 
Т. Пейн 

 

Порядний той, хто своє право вимірює своїм обов’язком. 
Г. Лакордер 

 

Право – це все те, що є істинним і справедливим. 
В.Гюго 

 

Як би тяжко ми себе не зганьбили, в нас майже завжди залишатиметься можливість 

відновити своє добре ім’я. 
Ф. Ларошфуко 

 

Перш ніж карати за зловживання, потрібно зважити, чи можливо усунути причини. 
Л. Вовенарг 

 

Хто не карає зла, той сприяє тому, аби воно звершилось. 
Л. да Вінчі 

 

Закон – не вогонь: водою не заллєш. 
(укр.) 

 

Правда, як олія, наверх вийде. 
(укр.) 

 
 
 

 
 



ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИКАМИ 
 ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ  

У М.КИЄВІ 
 

Тематика  правопросвітницьких бесід: 
 

1. Актуальна громадська позиція молоді – запорука успіху України. 
2. Протидія боулінгу у вищих навчальних закладах. 
3. Права людини. 
Відповідальні викладачі: Коросташивець Ю.Г., Лейченко Л.М. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 

 

 
 



4. Права людини під час військового стану. 
 
Відповідальні викладачі: Коросташивець Ю.Г., Колосюк З.М. 

 
 
 

        

                         
             
 

ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ  
«ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ЗАХИСТ СВОЇХ ПРАВ?» 

 
Тематика спілкування: 
1. Право на безоплатну правову допомогу. 
2. Я знаю права на захист. 
3. Що робити підлітку при його затриманні. 



                         
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 



 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПЛАКАТІВ НА ПРАВОВУ ТЕМАТИКУ «ПРАВА ЛЮДИНИ» 
 
 Студенти 2, 3 та 4 курсів відділення  підготовили плакати на теми: 
21-ПВ – Особисті права людини ((Буток О.) 
22-ПВ - Політичні права громадян (Якименко А.) 
23- ПВ – Соціальні права людини і громадянина (Бистра А., Штоюнда Ж.) 
24-ПВ – Економічні права людини і громадянина (Герасимчук І.) 
31-ПВ – Конституційні обов’язки людини і громадянина (Сорока П.) 
32-ПВ - Культурно-духовні права людини і громадянина (Костецький Ю.)  
41-ПВ – Конституційно-правовий статус особи (Кравченко А.) 
42-ПВ - Конституційні права і свободи людини і громадянина (Гулієва С.) 
43-ПВ - Захист прав людини (Демиденко М.) 
       Відповідальна: викладач Лейченко Л.М. 
   
 

 
 



 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 



СТІННІВКИ «ПРАВА У ТВОЄМУ ЖИТТІ» 
 

Стіннівки «Права у твоєму житті» підготовлені студентами 
1 та 2 курсів відділення. 

 Відповідальна:  викладач Кондратюк О.С. 
 

 

 



 



 



 
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ДИКТАНТІВ  

серед студентів першого курсу відділення «Правознавство» 
 
 
Відповідальна: викладач Кравцова Л.І.  
 
1 місце – ------------------ 

2 місце – Ткаченко Вікторія, 11-ПВ, Соловей Аліна, 12-ПВ 

3 місце – Шестопал Катерина, 11-ПВ, Дишлюк Олександр, 12-ПВ 

    

      

                        

 



ЗБІРКА СТУДЕНТСЬКИХ ПОЕЗІЙ 
 «Правовий вернісаж» 

 

 
Відповідальні викладачі: Кравцова Л.І., Бобокал О.М. 
 
Учасники:1. Бойко Марія, 12-ПВ 

2. Чичуй Максим, 31-ПВ 
           3. Рищенко Владислава, 21-ПВ 

4. Рибіна Марія, 21-ПВ 
5. Чорна Наталія, 21-ПВ 
6. Бойко Віталіна, 21-ПВ 

       7. Проценко Тетяна, 22-ПВ 
        8. Костючок Карина, 22-ПВ 
      9. Корнійчук Анна, 21-ПВ 
        10. Павленко Данило, 21-ПВ 
                  11. Резнік Анна, 21-ПВ 
 
 
 

                           

                                             

 

        



         

                                                                    

                                                 

 

                  

             



ЗБІРКА КРОСВОРДІВ  ТА РЕБУСІВ  НА ПРАВОВУ 

ТЕМАТИКУ 
 

Відповідальні викладачі: Кравцова Л.І. Бобокал О.М. 

Кросворд (англ. Crossword — перетин слів) — гра-задача, яка полягає у 

вписуванні літер у перехресні рядки клітинок накресленої фігури так, щоб за 

горизонталлю та вертикаллю вийшли загадані слова. 

                     

                          



Ре  ус (фр. rébus —лат. rebus) — загадка, в якій слова, що розгадуються, 

зображено у вигляді комбінації малюнків з літерами та іншими знаками. 

      
 

                  

          



ФОТОКОЛАЖ  НА ТЕМУ: «ПРАВА ОЧИМА СТУДЕНТІВ» 

Відповідальні викладачі: Кравцова Л.І., Бобокал О.М. 

Учасники: студенти 1-4 курсів 

      

 

      

   

   

 

 



 

             

                                

              

 

            



 
ПІДСУМКОВА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«ПРАВОВІ РЕФОРМИ – РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ» 
 
 

В підсумковій науково-теоретичній  конференції приймали участь викладачі 

циклової комісії правових дисциплін. 
Теми виступів: 
 

- Медіація в цивільному процесі як спосіб захисту прав, свобод, інтересі .  
Доповідач - кандидат юридичних наук, спеціаліст вищої категорії   
Коросташивець Ю.Г. 
 

- Міжнародні механізми захисту прав людини.  
Доповідач -  кандидат юридичних наук, спеціаліст вищої категорії  
Заросило В.В. 
 

- Доступ до правосуддя в кримінальному провадженні. 
  Доповідач -  кандидат юридичних наук, викладач вищої категорії Кубрак П.М. 
 

- Актуальні проблеми реформування трудового законодавства в Україні. 
Доповідач -   викладач методист, спеціаліст вищої категорії Колосюк З.М. 
 

- Актуальні проблеми законодавчого захисту прав людини.  
Доповідач -   викладач методист, спеціаліст вищої категорії Бобокал О.М. 
 

- Звернення громадян як спосіб захисту прав і свобод. 
Доповідач -    спеціаліст вищої категорії Лейченко Л.М. 
 

- Право громадян України на землю.  
Доповідач -    спеціаліст вищої категорії Мазур Т.І. 
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