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міжнародно-правових документах, таких як Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права від 16 грудня 1966 p., Загальна декларація прав людини, прийнятої 
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р., Європейська конвенція про захист прав і 
основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. та Декларація глав держав-учасниць 
Співдружності незалежних держав про міжнародні зобов’язання у сфері прав людини і 
основних свобод від 24 вересня 1993 p., Закон України «Про уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини» від 23 грудня 1997 р. та Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
уповноваженого у справах дотримання конвенції про захист прав і основних свобод 
людини» від 23 квітня 1998 року. Важливим законодавчим актом у названій сфері є також 
Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 
року, першого протоколу і протоколів № 2, 4, 7 і 11 до конвенції» від 17 липня 1997 року. 
Тому визнання та захист прав і свобод сьогодні є спільною турботою держав, які 
розглядають їх як загальнокультурну цінність, об’єкт міжнародно-правового регулювання.  

Тому не випадковим є те, що реалізація права на свободу світогляду і віросповідання в 
аспекті міжнародно-правових стандартів є важливим критерієм оцінки демократичності 
держави. Налагодження цивілізованих відносин з релігійними організаціями відіграє 
особливу роль в процесі розбудови молодої України. І держава, і релігійні організації 
зацікавлені у співпраці. 

Оскільки від налагодження таких стосунків в державі багато в чому залежить 
стабільність і подальший розвиток України, а саме консолідованість українського 
суспільства або навпаки [2]. І саме тому кожна демократична держава прагне втілити у 
національному законодавстві загальнолюдські цінності, котрі закріплені в різних 
міжнародних актах чи інших джерелах. Відповідно до цього і наша держава як тільки стала 
на шлях незалежності, активізувала процеси визнання прав людини й впровадження 
ефективних юридичних засобів їхньої реалізації та захисту. І серед цих цінностей 
невід’ємною частиною є право людини на свободу світогляду та віросповідання. Реальність 
будь-якого права людини залежить від дієвого механізму їхньої реалізації. Демократизація 
суспільства, яка відбувається в Україні з початку 90-х років ХХ ст., зумовила зростання 
духовної свободи людини, що мало наслідком природне підвищення рівня релігійності 
населення, збільшення кількості діючих у країні релігійних організацій, посилення впливу 
релігійних структур на державно-правові процеси [3, с. 7]. 

Будь яке виявлення неповаги до віросповідання людини, що порушує конституційні 
права на свободу світогляду та віросповідання веде до міжнаціональних конфліктів, що є 
неприпустимим у правовій, демократичній та європейській державі. 

Таким чином, на теперішній час виникає потреба у регулюванні раніше зазначених 
конституційних прав людини на свободу світогляду та віросповідання перш за все нормами 
цивільного права з визначенням їх понять, місця у системі особистих немайнових прав 
фізичних осіб, особливостей здійснення, охорони та захисту. 
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ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ КУРСАНТІВ 
ПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Метою гуманітарної освіти є забезпечення готовності випускника закладу вищої освіти 
до взаємодії з іншими людьми в процесі трансляції культури, обмін культурними 
цінностями, винайдення способів діяльності та шляхів самореалізації, а це вимагає суттєвих 
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змін в парадигмі освіти. При цьому значна увага приділяється гуманітарним знанням, котрі 
сприяють придбанню гуманістичних навичок та вмінь в майбутній професії та діяльності. 

Особливо важливими питаннями освітнього процесу у вищих профільних закладах 
освіти є виховання тих, кого навчають. У зв’язку з сучасною ситуацією, на сьогоднішній день 
ідея гуманізації освіти актуалізується [1]. Відбуваються зміни у навчально-виховному 
процесі, а це вимагає пошук нових технологій, форм та методів підготовки майбутніх 
фахівців, що будуть відзначатися творчою індивідуальністю, високим рівнем компетенції, 
загальної та професійної культури [2]. Особливу увагу в цьому аспекті покладено на 
педагогічну науку. 

Термін «гуманізація освіти» означає систему заходів, котрі спрямовані на пріоритетний 
розвиток загальнокультурних компонентів у змісті освіти та технології навчання, які 
орієнтовані на вдосконалення особистості, що займає центральне місце в структурі 
суспільних відносин. 

Якщо розглядати гуманізацію профільної освіти, варто зазначити, що саме її основний 
зміст створює сприятливі можливості для самовираження та розвитку особистості 
курсантів, для розширення духовно-інтелектуальних потреб, а також підвищення 
потенціалу загальної та професійної культури. Профільна професійна освіта повинна 
закласти у свідомість майбутніх офіцерів почуття найвищої відповідальності перед 
суспільством та державою. Саме тому гуманітарна складова в освіті курсантів є значимою та 
актуальною, а підвищення інтересу курсантів до гуманістичних наук, необхідності 
обґрунтування вивчення предметів гуманістичної спрямованості в профільній освіті є 
сьогодні актуальною задачею. Одним варіантом вирішення даної задачі є посилення 
гуманітарної складової за допомогою більш глибокого вивчення дисциплін гуманітарного 
циклу, що допоможе курсантам розібратися у важливості майбутньої вибраної професії 
офіцера, допоможе зміцнити моральні цілі. Окрім цього, якщо практично в кожному 
предметі використовувати педагогічну майстерність, це допоможе підкреслити суть та 
зробити акцент на загальнолюдські цінності.  

При постійній увазі до духовно-моральних аспектів, протягом навчання у курсантів 
буде формуватися гуманістичне ставлення до навколишнього світу, яке поступово проникне 
та буде характеризувати властивості особистості. При проведенні експериментального 
анкетування серед 150 курсантів першого курсу виявилося, що важливість предметів 
гуманітарного циклу у них становить 4.1 бала з 10 можливих балів, що є негативною 
тенденцією щодо розуміння в цілому курсантами для чого вони вивчають ці предмети у 
профільному закладі вищої освіти.  

Позитивною тенденцією можна вважати той факт, що у відповідях на питання, які 
предмети вони б виключили зі свого розкладу, гуманітарні предмети набрали 2.9 бала з 10 
можливих. Якщо порівняти отримані результати відповідей з відповідними курсантів 3-го 
курсу, то тут ми бачимо підвищення свідомості курсантів, що можна віднести на рахунок 
роботи професорсько-викладацького складу у формуванні світогляду даного вікового 
параметра. Важливість предметів гуманітарного циклу на третьому курсі відзначається 6.1. 
балами з 10-ти можливих. 

Успішність вивчення гуманітарних дисциплін означає належну обробку та засвоєння 
інформації, виконання комунікативних завдань, поступове та систематичне накопичення 
знань, умінь та навичок щодо професійного спілкування. Професійні навички допомагають 
застосовувати здобуті знання на практиці, вміння самостійно діяти, творчо мислити, 
професійно дискутувати. 

Важливу роль відіграє професійна компетентність викладача, тобто це педагогічна 
майстерність, що показує рівень загальних та спеціальних знань, розвиток умінь та навичок, 
котрі в поєднанні з психологічними, моральними та організаторськими якостями педагога 
дозволяють з високою ефективністю вирішувати завдання підготовки курсантів до 
професійного спілкування [3]. 

Модернізація профільної освіти означає необхідність професіоналізації та гуманізації 
освітнього середовища закладу вищої освіти, створення умов морального виховання 
офіцера, формування його загальної та професійної культури. Майбутній фахівець повинен 
володіти культурою гуманістичної спрямованості, здатністю до творчих та неординарних 
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рішень, саморозвитку, підвищення рівня духовно-моральної компетенції, соціальної та 
професійної мобільності[4].  

Таким чином варто підкреслити, що предмети гуманітарного циклу можуть сприяти 
формуванню особистої моральної культури курсанта, що безпосередньо впливає на загальну 
систему моральних цінностей при службі в майбутньому. Зміцнення морально-духовних 
якостей курсантів профільних закладів вищої освіти буде сприяти високій цивільно-
патріотичній позиції, що допомагає майбутнім офіцерам гідно виконувати обов’язок перед 
державою та народом. 
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ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ 
ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ 

Чинним законодавством України передбачено, що захист майнових, в тому числі і 
житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, може бути 
забезпечений при зверненні не лише до судових органів, але й до інших органів. Одним із 
таких органів, є органи опіки та піклування. Науковці підкреслюють, і ми згодні з таким 
висновком, що органам опіки та піклування традиційно відводиться провідна роль в захисті 
прав та законних інтересів дітей, в тому числі залишених без батьківського піклування, які 
потребують підтримки з боку держави 

Органи опіки та піклування у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у межах своєї компетенції виконують дозвільну, організаційну, 
охоронну, контролюючу та інформативну функції, які між собою тісно взаємопов’язані.  

Дозвільна функція органів опіки та піклування проявляється у наданні цими органами 
відповідних дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна. Відповідно до ст. 17 
Закону України «Про охорону дитинства» батьки або особи, які їх замінюють, не мають права 
без дозволу органів опіки і піклування, наданого відповідно до закону, укладати договори, 
які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, відмовлятися від 
належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін, відчуження житла, 
зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов’язання [1]. Дозвіл на 
вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право 
користування яким має дитина, надається лише у разі гарантування збереження її права на 
житло. Відповідно до підпункту 3.27 Порядку вчинення нотаріальних дій батьки 
(усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини, належної малолітній, 
недієздатній особі, лише з дозволу органу опіки та піклування [2]. Відповідно до п. 6.4 
Правил опіки та піклування приватизоване житлове приміщення за наявності згоди органів 
опіки та піклування за його місцезнаходженням може бути передане усиновлювачем, 
опікуном (піклувальником), родичами, батьками-вихователями чи прийомними батьками, 
які виховують і утримують дитину, в оренду на підставі відповідних договорів [3]. При 


