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ОБОВ’ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРАВ 
СТУДЕНТІВ  

 
Право на освіту є одним із конституційних прав людини і громадянина 

в Україні. Відповідно до Закону України «Про освіту» [1] освіта є основою 
інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її 
успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку 
суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь 
іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 
України та її європейського вибору. 

П. 21 ч. 1 статті 6 Закону України «Про освіту» визначає, що засадами 
державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є 
єдність навчання, виховання та розвитку. Відоме педагогічне твердження 
«Навчаючи - виховуємо, виховуючи – навчаємо» служить красномовним 
підтвердженням норм, закріплених Законом. 

Загальновідомо, що велика кількість здобувачів вищої освіти є 
неповнолітніми особами, які, відповідно до норм чинного законодавства, 
вважаються дітьми до досягнення ними 18-річного віку. З огляду на це, 
педагогічним працівникам слід звертати увагу на певні особливості фізичного 
і психічного розвитку дітей. 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» [2] охороною 

дитинства визнається система державних та громадських заходів, 

спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і 

розвитку дитини та захисту її прав; жорстоким поводженням з дитиною - 

будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного 

насильства над дитиною. Слід зазначити, що Закон України «Про охорону 

дитинства» визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний 

загальнонаціональний пріоритет. Психологічне насильство – це форма 

жорстокого поводження або зневаги, що відчуває дитина. Моральне або 

психологічне насильство може завдати дуже серйозної шкоди пізнавальному, 

емоційному, соціальному та психологічному розвитку дитини. Педагогічний 

працівник, морально принижуючи дитину, прекрасно усвідомлює (не може 

не усвідомлювати) можливі наслідки. Відмова задовольняти потреби дитини 

може виражатись у такому простому прояві, як висміювання дитини в 
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присутності сторонніх, дорослій людині воно може здаватися несуттєвим 

інцидентом, але насправді може мати найсерйозніші й тривалі наслідки для 

дитини. 

На жаль, пережитки «радянщини» і досі приносять свої плоди в галузі 
освіти. Нерідкі випадки, коли вчитель вимагає ідолопоклонства до себе. В 
радянській системі освіти такі прояви вважалися нормою, але в сучасній 
Україні, навіть на законодавчому рівні, права дитини визнані одним із 
пріоритетів держави. Педагог – доросла освічена людина і може сама 
захистити своє порушене право, а дитина беззахисна перед світом. 
Усвідомлення цього педагогічними працівниками дасть змогу скоротити ту 
відстань, яка існує між ними і їх вихованцями. Із запровадженням в Україні 
інклюзивної освіти кожен педагогічний працівник повинен усвідомити свою 
особисту значущість у наданні додаткової підтримки особам з особливими 
освітніми потребами. Більше того, педагогічним працівникам необхідно 
більш сумлінно ставитись до виконання своїх трудових обов’язків і неухильно 
дотримуватись посадових інструкцій. З цією метою державою створено 
відповідний механізм, який дає можливість керівникам закладів освіти 
використовувати певні важелі впливу на несумлінних працівників у вигляді 
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової 
дисципліни.   

Трудова дисципліна – це сукупність, правових норм, що регулюють 
внутрішній трудовий розпорядок і встановлюють трудові права та обов'язки 
сторін трудового договору, а також заохочення за успіхи в роботі та 
відповідальність за умисне невиконання трудових обов'язків. Правова 
сутність внутрішнього трудового розпорядку як передумови забезпечення 
трудової дисципліни залежить від багатьох чинників. Але найповніше вона 
визначається в чіткості прав і обов'язків сторін трудового процесу, що 
передбачаються:  

а) типовими, галузевими і локальними правилами внутрішнього 
трудового розпорядку;  

б) спеціальними статутами про дисципліну;  
в) технічними правилами чи інструкціями загального або посадового 

характеру.  
Статут підприємства, установи, організації, як локальний акт 

законодавства, визначає цілі і предмет діяльності окремого підприємства, 
установи, організації відхилятися від яких без зміни статуту заборонено.      
Професійні обов’язки працівника визначаються посадовою інструкцією, яка є 
документом, що визначає організаційно-правове становище працівника в 
структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. 
Посадові інструкції, в свою чергу, розробляються на основі Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП) [3]. Тому, як 
правило, у відповідній галузі вони є типовими. Таким чином, серед 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
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посадових обов’язків викладача можна виділити такі:  

- бути компетентним у питаннях концепції виховної діяльності освітніх 
закладів України; 

- дотримуватися культури праці та службової етики, педагогічного 
такту; 

- дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 
студентів, прищеплювати їм любов до України, виховувати в них патріотизм і 
повагу до Конституції України; 

- у своїй діяльності додержуватися законів України, Статуту та Правил 
внутрішнього розпорядку навчального закладу; 

- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, 
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 
групами; 

- нести відповідальність за збереження життя і здоров’я студентів під 
час навчально-виховного процесу та ін. 

Викладач несе персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей 
під час їх перебування в установі. З огляду на викладене, слід зазначити, що 
серед завдань, які стоять перед викладачем, є зміцнення не лише фізичного, 
а й психічного здоров’я студентів. Педагогічний працівник як особа з 
високими моральними якостями, забезпечує результативність та якість 
виховної роботи, дотримується основ педагогічної етики, етикету та ін. 

У зв’язку із запровадженням в Україні заходів щодо протидії булінгу, 
перед педагогами постає ряд питань: чи готові педагогічні працівники всіляко 
сприяти встановленню взаємоповаги серед своїх вихованців, співпрацювати з 
батьками та враховувати їх позицію щодо виховання дитини, дотримуватися 
правил педагогічної етики, толерантності, гуманізму, співчуття та інших 
чеснот? За даними Міністерства внутрішніх справ України у минулому році 
жертвами булінгу стали 67% дітей. Цифра вражаюча, але ще більше вражає 
те, що 22% дітей вважають такі прояви насильства нормою. У Департаменті 
інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України, 
зазначають, що з 109 тисяч звернень до психологів минулого року найчастіше 
скаржилися діти (39%), вчителі (29%) і батьки (27%). У Верховній Раді 
зареєстровано законопроект, який передбачає адміністративну 
відповідальність за булінг. Відповідальність пропонується запровадити і для 
педагогічних працівників як за сам факт знущання над дитиною, так і за 
приховування фактів булінгу. При цьому, розмір адміністративного стягнення 
стосовно педагогічних працівників за вчинення ними або приховування 
булінгу значно перевищує розмір стягнення за аналогічне правопорушення з 
вини інших осіб. Недаремно автори законопроекту визначили посилену 
відповідальність саме для педагогічних працівників. Це, перш за все, 
говорить про те, що такі факти непоодинокі і заслуговують особливої уваги.   

З метою недопущення у своїй діяльності педагогічними працівниками 
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всіх форм насильства над дітьми керівникам закладів освіти необхідно 
регулярно проводити роботу з кадрами у вигляді роз’яснювальних бесід 
серед педагогічних працівників щодо сумлінного виконання ними своїх 
професійних обов’язків; попереджувальну роботу педагогічних працівників 
про можливі наслідки недотримання ними зазначених норм у вигляді 
притягнення до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та інших 
видів юридичної відповідальності. 

В свою чергу, актуальним завданням сучасного педагога є 

усвідомлення персональної відповідальності за долю суспільства, яке він 

формує через своїх вихованців. Для успішної реалізації освітньої реформи та 

професійної педагогічної діяльності всі працівники освіти повинні стояти на 

засадах гуманізму та любові до дітей. 
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