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Анотація. У статті зазначено актуальність проблеми створення 
недискримінаційного освітнього середовища в контексті європейського вектору освітніх 
реформ та в умовах реформування національної освітньої системи. Представлено зміст, 
методологічні засади та методи програми освітнього курсу «Формування простору поваги 
прав людини в освітньому середовищі» для педагогів, присвяченої висвітленню керівних 
принципів освіти у сфері прав людини та академічної доброчесності. 

Ключові слова: повага до прав людини, недискримінаційне освітнє середовище, 
академічна доброчесність, морально-правові цінності, навчальна програма, просвіта 
педагогів.  

Abstract. The relevancy of the problem of creating a non-discriminatory educational 
environment in the context of the European vector of educational reforms and in the terms of 
reforming the national education system is observed. The content, methodological principles, and 
methods of the program of the educational course "Forming a space of respect for human rights in 
the educational environment" for teachers are presented. The program is dedicated to the 
highlighting main principles of education in the field of human rights and academic integrity. 

Key words: respect for human rights, non-discriminatory educational environment, academic 
integrity, moral and legal values, educational program, education of teachers. 

Вступ.  
Викликами часу є дотримання верховенства права, поваги до прав і свобод 

людини, людської гідності, взаємоповаги та взаєморозуміння, міжкультурного 
діалогу та недискримінаційної освіти у контексті реалізації Цілей сталого 
розвитку до 2030 року, затверджених Генеральною Асамблеєю ООН, 
Декларації Цілей розвитку тисячоліття, міжнародних стандартів якості життя та 
освіти, чинних нормативно-правових документів України (стаття 24 
Конституції України, закони України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні», Національна доктрина розвитку освіти 
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України у ХХІ столітті, Концепція Нової української школи, Національна 
стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегія 
упровадження ґендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: 
ґендерний вимір – 2030»). 

Система шкільної освіти відіграє головну роль у підготовці молоді до 
розуміння і усвідомлення цінності прав людини та відстоювання її прав, 
формування демократичного світобачення нової української генерації 
відповідно до керівних принципів мирного співіснування у вільному 
суспільстві людей різних рас, релігій і культур (Всесвітня програма ООН з 
освіти в галузі прав людини, Хартія Ради Європи про виховання демократичної 
громадянськості й освіту в галузі прав людини). 

Основний текст.  
Метою національної освіти проголошено пріоритет особистісної орієнтації 

на розвиток дитини як суб’єкта власного життя, компетентної, креативної, 
моральної, самодостатньої особистості. У контексті Концепції Нової 
української школи та із врахуванням європейського вектору освітніх реформ це 
передбачає пошук ефективних шляхів створення гуманістичного, еґалітарно-
освітнього, безпечного та дружнього до дітей і молоді середовища на 
принципах дитиноцентризму, компетентнісного особистісно-орієнтованого та 
суб’єктно-діяльнісного підходів, в умовах функціонування якого 
забезпечується повноцінний розвиток особистості, «майбутня життєва 
траєкторія людини» [5]. 

Реалізація інтеграції вищеозначених підходів з підходом, заснованим на 
правах людини, у зміст навчально-виховної роботи освітніх закладів на засадах 
гуманістичної національної педагогічної спадщини (В. Сухомлинський, 
А. Макаренко, С. Русова та ін.) є соціально-психологічною детермінантою 
становлення еґалітарної особистості, розширення культуротворчого 
ментального простору всіх учасників освітнього простору на засадах 
демократичних цінностей – свободи, поваги до прав людини, гідності, 
справедливості, толерантності, щоб «жити разом у рівності та гідності» («Біла 
книга Ради Європи з міжкультурного діалогу»). Тому відродження 
ментальності, прогресивних етнотрадицій і впровадження інноваційних 
технологій як важливих чинників національного розуміння буття та 
еґалітарного життєздійснення підростаючого покоління, із забезпеченням 
рівного доступу до соціально-економічних і культурно-освітніх ресурсів постає 
гостро затребуваною проблемою сьогодення. 

Формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі у 
контексті людиноцентричної парадигми включає підготовку, підвищення 
кваліфікації та підтримку освітян в галузі прав людини, підвищення 
педагогічної компетентності з питань рівності, гідності та поваги до прав 
людини, має наскрізний характер, є системотвірною складовою гуманізації 
освітнього простору сучасної національної школи задля прогностики 
вирівнювання можливостей самореалізації молодого покоління. 

Мета статті – розкрити зміст, методологічні засади та методи програми 
освітнього курсу «Формування простору поваги прав людини в освітньому 
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середовищі». Метою освітньої програми є формування простору поваги прав 
людини в освітньому середовищі України через просвіту педагогів. 

Завдання освітнього курсу: підготовка, підвищення кваліфікації та 
підтримка освітян в галузі прав людини; підвищення обізнаності педагогів про 
права людини відповідно до керівних принципів освіти в галузі прав людини, 
міжнародних та національних стандартів якості освіти; набуття вчителями 
компетентностей з планування освітньої політики і програм у галузі прав 
людини у формальній та неформальній освіті, формування важливих 
професійних якостей (гуманність, толерантність, емпатійність, креативність, 
мобільність); пошук ефективних механізмів соціального партнерства «школа – 
родина – громада»; забезпечення атмосфери поваги до прав людини у всіх 
учасників освітнього процесу; розробка інформаційного порталу віртуального 
Музею толерантності. 

Методологічні основи програми: гуманізація та демократизація виховання; 
єдність національного та загальнолюдського; безперервність і наступність 
виховання; диференціація та індивідуалізація; компетентнісний, особистісно-
еґалітарний, суб’єктно-діяльнісний та мультикультуральний підходи; 
гармонізація родинного і суспільного виховання. 

Форми і методи роботи: інтерактивні форми навчання, тренінгові вправи, 
всеобуч, порадник, кейс-урок, цикл Колба, дебрифінг, «Світове кафе»; 
засідання круглого столу, кіно-, відеолекторії; моделюючі, дидактичні, ділові, 
рольові ігри та практикуми; онлайн-навчання та соцмережі.  

Освітня програма включає 3 модулі: Вступ до прав людини. Розуміння 
прав людини. Впровадження інтерактивних антибулінгових та 
антидискримінаційних практик виховання прав людини. Заклад освіти – 
територія прав людини. Забезпечення та захист прав в освітньому середовищі. 

Очікувані результати: сприяння найповнішій реалізації права на 
отримання якісної освіти, рівного доступу всіх учасників освітнього процесу до 
освіти в галузі прав людини; популяризація знань про цінність прав людини як 
ключової життєвої компетентності; підвищення грамотності з прав людини в 
усіх учасників освітнього процесу «ДЗО–ЗСО–ПТО–ЗПО–ЗВО» тощо. 

Заключення і висновки.  
Забезпечення зміцнення поваги до прав і основоположних свобод людини 

через систему освіти є важливим чинником гуманітарної складової безпеки 
суспільного життя та реалізації національного механізму державної освітньої 
політики рівності.  

Основна ідея полягає в тому, щоб розробити технології формування і 
корегування системи морально-правових цінностей педагога шляхом 
запровадження академічної доброчесності педагога через навчання у 
профільному виші до професійного зростання у педагогічній майстерності. 
Етично-правові практики, й академічна доброчесність не залишаються сьогодні 
поза увагою – вони протікають під пильною увагою спеціалістів 
соціогуманітарної сфери та за їхньої безпосередньої участі, оскільки 
конструктивістська настанова набуває все більшої прихильності з боку 
фахівців, експертів і громадськості. Цілеспрямоване корегування існуючих 
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цінностей, конструювання норм і цінностей, бажаних для морально-правової 
практики, відбувається на основі глибокого вивчення наявних процесів та 
прогнозування подальшого їх розгортання. Створення моделей 
функціонального етично-правового забезпечення педагогічної сфери, як і її 
управлінське регулювання, стоять на порядку денному фахівців з педагогічної 
етики. 
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