
Тема. Система світової колективної безпеки.   

Навчальна група: МФ-10 

Час: 45 хв. 

Місце: клас 

Тип уроку: Засвоєння нових знань. 

Форма проведення: теоретичний. 

Мета:  

навчальна: - ознайомити учнів з ідеєю запровадження, історією формування 

та основними засадами міжнародного гуманітарного права; - створювати 

атмосферу співтовариства і співдружності; 

розвиваюча: - розвивати навички використання основних положень МГП, 

знання громадянських прав та документів, що їх гарантують; 

виховна: виховувати толерантне і співчутливе ставлення до всіх жертв війни. 

Поглиблювати відчуття патріотизму і любові до Батьківщини.  

Обладнання: підручник, методичні матеріали, презентація. 

План уроку 

1. Міжнародне військове співробітництво 

2. Основи  Міжнародного гуманітарного права. 

3. Правила для солдата 

Хід уроку 

I. Шикування. Привітання, огляд зовнішнього вигляду,  розміщення 

II. Оголошення теми, мети та завдань уроку 

ІІІ. Відпрацювання основних питань. 

IV. Контрольне опитування. 

V. Підведення підсумків. 

VI. Домашнє завдання. 

 

Лекція учителя. 

1. Міжнародне військове співробітництво 

Після набуття незалежності Україна інтегрується у Європейські та 

трансатлантичні структури. Міжнародне військове співробітництво охоплює 

багато країн світу, низку провідних міжнародних інститутів серед яких – 

Північно-Атлантичний Договір (НАТО), Організація Об’єднаних Націй 

(ООН) і Організація Безпеки та Співробітництва Європи (ОБСЄ), 

Європейський Союз (ЄС), Союз Незалежних Держав (СНД) та політичне 

об’єднання між Грузією, Україною, Азербайджаном та Молдовою (ГУАМ). 

Що це дає Україні та її військовим формуванням ? 
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        З політичної точки зору – це, в першу чергу, підтвердження Україною 

своєї прихильності до виконання Програми  „Партнерство заради миру”, яка 

здійснюється під егідою НАТО. 

З військово-політичної точки зору – визначення тенденції зміцнення 

взаємовідносин між Міністерством оборони України та міністерствами 

оборони інших країн. 

Найбільш масштабними заходами в рамках програми „Партнерство 

заради  миру” є багатонаціональні навчання, в яких беруть участь Збройні 

Сили України, де збагачується досвід взаємодії нашої армії з арміями інших 

країн. 

З військової точки зору – це  здійснення підготовки за призначеннями 

офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів українських підрозділів, які 

залучаються до навчань. 

Важливою складовою зовнішньої політики України є участь 

підрозділів військових формувань в міжнародних операціях з підтриманням 

міжнародного миру і безпеки. 

Миротворчі сили - це багатонаціональні військові формування різних  

країн, діяльність яких спрямована на зміцнення миру і безпеки, ліквідацію 

або обмеження міждержавних, міжетнічних, міжконфесійних та інших  

конфліктів і суперечностей у світі. 

Найвпливовішими миротворчими силами сучасності є спеціалізовані 

структури ООН – місії спостерігачів і збройні сили по підтриманню миру.  

Відповідно до закону України „Про участь України в міжнародних  

операціях” наші військовослужбовці беруть участь в міжнародних 

миротворчих операціях. Основним змістом таких операцій є запобігання 

виникненню конфліктів, шляхом мирного врегулювання, контролю за 

додержанням угод про припинення вогню. Зброя у даних операціях 

використовується виключно у  випадку загрози життю миротворців для їх 

особистого захисту. 

За зразкове виконання миротворчих операцій, військовослужбовці 

можуть нагороджуватися урядовими нагородами іноземних держав, 

Організації Об’єднаних Націй та НАТО (медалями „За виконання завдань з 

підтримання миру”, „За участь у миротворчій операції в регіоні конфлікту”). 

Співпраця України з ООН є одним із найважливіших 

зовнішньополітичних здобутків держави і має велике значення для 

підвищення політичного авторитету України на світовій арені, у створенні 

Європейської системи безпеки, служить побудові демократичного 

суспільства. 

 



2. Основи  Міжнародного гуманітарного права. 

 

O За 3000 років існування людства - тільки 200 років миру на Землі. 

O За останні 5 століть по Землі пронеслися 15000 війн. 

O За останні 50 років збройні конфлікти відбуваються на 4 з 6 

континентів: Євразія, Африка, Центральна і Південна Америка. 

Виняток: пустельна Антарктида і Австралія. 

O Щорічно в світі спалахує 30 збройних конфліктів. 

 

O За останні 5000 років було близько 14 тисяч війн, загинуло 5 млрд. 

чоловік! 

O  XX століття (дві світові війни) - загинуло 70 млн. чоловік! 

O 1945 і 1966 рр. - Відбулося не менше 73 збройних конфліктів. 

O У разі ядерної війни співвідношення загиблих військових і цивільних осіб 

буде 1: 100 

 

Міжнародне гуманітарне право   (право війни) (право збройних 

конфліктів) – це  сукупність міжнародно-правових норм, які, спрямовані на 

захист жертв збройних конфліктів і встановлюють заборону або обмеження 

методів та засобів ведення війни, а також відповідальність за порушення 

певних принципів і норм.  

Військова доктрина України наголошує: „Україна будує свої відносини з 

іншими державами на основі принципів рівноправності, взаємоповаги, 

невтручання у внутрішні справи та інших загальних принципів і норм 

міжнародного права, зафіксованих, зокрема, у статтях ООН та документах 

Ради з безпеки і співробітництва в Європі”. 

Міжнародне гуманітарне право - це система юридичних норм і 

принципів, що застосовуються під час збройних конфліктів, які забороняють 

або обмежують використання певних засобів і методів ведення збройної 

боротьби, забезпечують права індивіда в цей час і встановлюють 

міжнародно-правову відповідальність за їх порушення. 

У різних джерелах ця галузь міжнародного права називається по-

різному: право, яке використовується під час збройних конфліктів; 

міжнародне гуманітарне право; право війни; право збройних конфліктів; 

закони і звичаї війни. Предмет регулювання міжнародного гуманітарного 

права становлять специфічні суспільні відносини, що склалися між його 

суб'єктами під час збройних конфліктів. 

Розрізняють міжнародні збройні конфлікти і збройні конфлікти не 

міжнародного характеру.  



Міжнародний збройний конфлікт - це збройне зіткнення між державами, 

між національно-визвольним рухом і метрополією, між повсталою стороною 

та військами уряду відповідної держави. Збройний конфлікт не міжнародного 

характеру - це збройне зіткнення організованих антиурядових законів, 

повстанців зі збройними силами уряду, що відбувається на території однієї 

держави. 

Міжнародне право регулює поведінку воюючих сторін як в умовах 

міжнародних збройних конфліктів (війни), так і збройних конфліктів не 

міжнародного характеру (громадянські війни, державні перевороти). 

До основних джерел міжнародно-правового регулювання збройних 

конфліктів належить так зване "право Женеви" (Женевські конвенції 1949 

року: про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях; про 

поліпшення долі поранених, хворих і осіб, які потерпіли аварію корабля, зі 

складу збройних сил на морі; про поводження з військовополоненими; про 

захист цивільного населення під час війни; Додаткові протоколи до них 1977 

року) і "право Гааги" (Гаазькі конвенції 1899 і 1907 років про закони і звичаї 

сухопутної війни, про відкриття воєнних дій, про права й обов'язки 

нейтральних держав і осіб у разі сухопутної і морської війни, Гаазька 

конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 

1954 р.). 

Система МГП дозволяє відстежити конкретні етапи розвитку 

загальнолюдських і духовних цінностей. Усвідомлення важливості 

регульованих інститутів змушує акцентувати увагу на формальності 

прийнятих юридичних норм. І якщо у ХХ столітті юридична норма за 

змістом була близькою до ідеалу, втілюючи такі принципи міжнародного 

права, як суверенна рівність, непорушність державних кордонів, 

територіальна цілісність, то на початку ХХІ століття характер цих норм 

змінився. Юридична норма стала відображенням та обґрунтуванням 

фактичних вчинків країн «Великої вісімки», перетворившись на «право 

найсильніших». Цей факт свідчить про гостру потребу збереження й 

примноження гуманітарної спадщини минулих століть, бо для сучасної 

людини знання та дотримання норм МГП може стати єдиним засобом 

виживання в умовах глобальної ескалації агресії. 

Система МГП дозволяє відстежити конкретні етапи розвитку 

загальнолюдських і духовних цінностей. Усвідомлення важливості 

регульованих інститутів змушує акцентувати увагу на формальності 

прийнятих юридичних норм. І якщо у ХХ столітті юридична норма за 

змістом була близькою до ідеалу, втілюючи такі принципи міжнародного 

права, як суверенна рівність, непорушність державних кордонів, 



територіальна цілісність, то на початку ХХІ століття характер цих норм 

змінився. Юридична норма стала відображенням та обґрунтуванням 

фактичних вчинків країн «Великої вісімки», перетворившись на «право 

найсильніших». Цей факт свідчить про гостру потребу збереження й 

примноження гуманітарної спадщини минулих століть, бо для сучасної 

людини знання та дотримання норм МГП може стати єдиним засобом 

виживання в умовах глобальної ескалації агресії. 

4) кодифікація галузі передбачала прийняття конвенцій, спрямованих на 

забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права. До них 

належать: Конвенція про запобігання злочинам геноциду і покарання за 

нього від 9 грудня 1948 р.; Конвенція про боротьбу з вербуванням, 

використанням, фінансуванням і навчанням найманців від 4 грудня 1989 р.; 

Конвенція про незастосування терміну давності до військових злочинів та 

злочинів проти людства від 26 листопада 1968 р.; Додатковий протокол ІП до 

Женевських конвенцій від 8 грудня 2005 р. та ін. 

Більшість конвенцій і протоколів, які значною мірою кодифікували 

міжнародне гуманітарне право, ратифіковані майже всіма державами світу й 

формують надійну правову основу цієї галузі. 

Важливе значення серед джерел міжнародного гуманітарного права 

відіграє міжнародний звичай. Нині ми можемо назвати щонайменше 161 

звичаєву норму, які були зібрані експертами Міжнародного комітету 

Червоного Хреста й охоплюють зміст чотирьох Женевських конвенцій 1949 

р. Проте такий перелік звичаїв є далеко неповним, адже дослідження не 

охопило правил ведення повітряної чи морської війни тощо. 

ВИСНОВОК 

Збройні конфлікти – внутрішні і міжнародні – жорстока реальність 

двадцятого століття. Незважаючи на всі зусилля, які робляться заради того, 

щоб на постійній основі заміняти застосування зброї мирними переговорами, 

вантаж людських страждань, смерті і руйнації, що неминуче приносить 

війна, продовжує зростати. 

Попередження збройних конфліктів є і повинно залишатися першою 

метою міжнародного співтовариства. Друга мета – вберегти людство від 

реальності війни. Таке завдання міжнародного гуманітарного права. 

Ледь більше ніж за сто років накопичено вагомий досвід договорів 

міжнародного гуманітарного права. Зараз чітко окреслені межі допустимих у 

збройних конфліктах видів дій. Але договори і конвенції, навіть урочисто 

ратифіковані, не можуть урятувати життя, попередити жорстокість чи 

оберігати власність невинних людей, якщо немає волі до застосування цих 

угод за всіх умов. І вони не будуть діяти, допоки всі ті, хто безпосередньо 



втягнений у події, – як комбатанти, так і цивільні особи – не зрозуміють, що 

головне – це поважання основних прав людини. 

3. Правила для солдата 

1. Будь дисциплінованим 

солдатом. Пам’ятай, що порушення правил 

війни дискредитує і державу, і армію, і 

солдата. 

2. Вести бойові дії дозволяється 

тільки проти військовослужбовців 

противника, нападати тільки на військові 

об’єкти. 

3. Не спричиняй більших 

руйнувань, ніж це потрібно для виконання 

бойового завдання. 

4. Не воюй з противником, який вийшов зі строю або здається. 

Роззброй його та передай своєму командиру. 

5. Підбирай поранених і хворих, надавай їм допомогу незалежно 

від того, на чиєму боці вони воювали. 

6. Поводься гуманно зі всіма цивільними особами та із 

захопленим противником.  Не застосовуй тортур фізичного та технічного 

характеру. 

7. Утримуйся  від будь-яких актів помсти. 

8. Стався з повагою до осіб і об’єктів з емблемою Червоного 

Хреста, Червоного Півмісяця, з білим прапором  і  з емблемами, якими 

позначені культурні цінності. 

9. Поважай власність іншої людини.  Грабувати забороняється. 

10. Намагайся перешкоджати порушенню цих правил. Про всі 

порушення доповідай командиру. 

11. Порушення  прав людини караються. 

12. Ти захисник демократії і повинен поважати права людини. 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО 

Запитання до учнів. 

1. Розкрити поняття: „миротворчі Сили” 

  2. Що таке Міжнародне гуманітарне право? 

  3. Які ви знаєте правила для солдата згідно вимог гуманітарного права? 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Самостійно відпрацювати та закріпити викладений матеріал. (§ 8,9 (ст. 32,42) 

 

Учитель предмету «Захист Вітчизни»       _____________     Проценко С.І. 

 




