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МОЖЛИВОСТІ ШКОЛИ  

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ 
 
Необхідність звернутися до проблеми прав дитини виникає в 

контексті забезпечення розвитку її особистості й індивідуальності. 
Визнання отримала ідея про необхідність визначення дитинства як 
фундаментальної частини людського життя (О. Безпалько, І. Ковчина, 
Г. Лактіонова, Ж. Петрочко, Т. Піддубна, Т. Семигіна, О. Сухомлинська та 
ін.). Визнання в ХХ столітті державами необхідності особливого захисту 
дітей призвело до закріплення їх прав в багатьох міжнародних документах 
з прав людини, що значною мірою сприяло формуванню особливого 
правового положення дитини в суспільстві. 

Мета статті: обґрунтувати поняття «організаційно-педагогічне 
забезпечення прав дітей»; визначити складові та механізм забезпечення 
прав дітей педагогічними засобами; обґрунтувати умови створення 
правозахисного середовища у навчальному закладі. 

Методологічну основу дослідження становлять положення: філософії 
освіти (Б. Гершунський, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк); теорії 
особистісно орієнтованого навчання та виховання (Ш. Амонашвілі, І. Бех, 
О. Газман, П. Гальперін, В. Давидов, Л. Занков, В. Сухомлинський); 
концепції соціального захисту дитинства (О. Безпалько, В. Бочарова, 
І. Звєрєва, Г. Лактіонова, Ж. Петрочко, О. Сухомлинська, О. Чепурних); 
нормативно-правових актів України про пріоритети розвитку освіти та 
соціального захисту дітей. 

Аналіз наукових праць в галузі теорії держави й права 
(Н. Опольська, С. Саблук, Ю. Тодика та ін.), філософії права (В. Вовк, 
О. Данильян, П. Рабінович та ін.) та педагогіки (І. Ковчина, Г. Лактіонова, 
Ж. Петрочко та ін.) дав можливість встановити, що розуміння сутності 
поняття «права дитини» як похідного від поняття «права людини» 
ґрунтується на соціально-потребовому підході, в якому права дитини 
пов’язуються із можливістю та необхідністю задоволення її потреб. З 
огляду на тему нашого дослідження важливим для нас є висновок групи 
науковців (Д. Андреєв, В. Вовк, Ю. Івченко, О. Павлишин) про те, що за 
своєю сутністю права людини окреслюють простір, що забезпечує їй 
умови для самореалізації, тобто простір особистісної автономії [5, с. 89]. 

Для уточнення змісту поняття «забезпечення прав дітей» та 
визначення місця школи в цьому процесі ми, насамперед, звернулися до 
наукової літератури в галузі теорії держави і права. В результаті наукового 
пошуку нами було встановлено, що в теорії права найбільш поширеною є 
думка, що поняття «забезпечення прав» містить три складові: 1) сприяння 
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реалізації прав; 2) охорона прав; 3) захист прав [1, с. 6–7; 2, с. 13; 3, c. 10–11]. 
К. Волинка вважає, що забезпечення прав і свобод особи 

розкривається через систему функцій, за допомогою яких здійснюється 
вплив на суспільні відносини. Дослідницею виділено сприяючу (створення 
практичних можливостей для безперешкодного користування правами і 
свободами), стимулюючу (спонукання суб’єктів до правомірної 
поведінки), превентивну (вжиття запобіжних заходів по недопущенню 
будь-якої можливості порушення прав і свобод особи), відновлювальну 
(поновлення порушених прав і свобод) і виховну (цілеспрямований вплив 
на свідомість індивідів з метою переконання їх у цінності прав і свобод, 
формування непримиренного ставлення до їх порушень та вміння будь-
якими дозволеними законом засобами захищати їх) функції [1, с. 6–7]. 
Серед різних груп заходів, що становлять загальносоціальні умови 
забезпечення прав і свобод, та які розглядає дослідниця, ми виділили 
виховні заходи (цілеспрямоване і систематичне правове виховання 
населення) [1, с. 10–11], оскільки правове навчання та правове виховання 
дітей є важливими завданнями сучасної школи. 

З наукових джерел в галузі теорії права відомо, що одним із 
важливих елементів механізму забезпечення прав та свобод дитини є 
гарантії, які Н. Опольська визначає як систему узгоджених соціально-
економічних, політичних, культурних (духовних), юридичних умов, 
засобів і способів, що спрямовані на охорону, реалізацію та захист прав та 
свобод дитини, а також сприяють удосконаленню їх законодавчого 
закріплення і можливості реалізації у практичному житті [2, с. 13]. Для 
нашого дослідження інтерес представляє дане Н. Опольською визначення 
соціально-економічних гарантій (основні заходи соціального характеру, а 
також умови, способи і засоби економічної системи держави, що 
спрямовані на створення відповідного середовища, у якому зростає 
дитина, соціальну стабільність у суспільстві, достатній життєвий рівень, 
сімейне виховання, широку систему закладів охорони здоров’я, систему 
закладів освіти, а також визнання і рівний захист власності (курсив наш – 
Т. Є.)) та духовних гарантій (система духовних цінностей суспільства, в 
основі яких – сприяння культурному та інтелектуальному розвитку 
дитини, формування системи духовних цінностей та ідеологічних 
орієнтацій, заснованих на повазі до Батьківщини, прав та свобод людини 
(курсив наш – Т. Є.)) [2, с. 13–14], оскільки школа є одним з найближчих 
для дитини середовищ макрорівня, від сприятливості або несприятливості 
якого значною мірою залежить рівень фізичного, психічного та 
психологічного здоров’я дітей, а відтак – рівень соціального здоров’я 
суспільства; також школа є вагомим чинником формування педагогічної 
культури батьків, що сприяє підвищенню виховного потенціалу сім’ї; 
сприяння всебічному розвитку дитини є головним завданням сучасної 
школи. 
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Розглянемо складові забезпечення прав дітей (реалізація, охорона та 
захист) докладніше. 

К. Волинка вважає, що в реалізації прав і свобод особи 
відображається діяльність по створенню належних юридичних і фактичних 
умов безперешкодного і найбільш повного використання соціальних благ з 
метою максимального задоволення її інтересів і потреб [1, с. 7]. 

С. Саблук вважає, що реалізація прав дитини залежить від ставлення 
до своїх прав її батьків [4, с. 10–11]. Зауважимо, що з цим твердженням 
можна погодитися, якщо мова йде про дітей, які за віком або через якісь 
інші обставини не відвідують навчальних закладів. У випадку, коли мова 
йде про дітей, які відвідують школу, з даним твердженням можна 
погодитися лише частково, оскільки ми вважаємо, що значне місце у 
забезпеченні прав дітей належить також і школі – соціальному інституту, 
який має суттєвий вплив на формування особистості дитини, формування в 
неї вміння поводитися у колективі, вміння розв’язувати конфлікти та 
налагоджувати взаємини з дорослими та однолітками. У школі 
формуються вміння й навички самоаналізу та саморегуляції, моральні 
знання та моральні переконання, які зумовлюють дотримання дитиною 
соціально схвалюваних та соціально значимих норм поведінки. Саме в 
школі діти отримують трудову й допрофесійну підготовку, школа сприяє 
соціальній адаптації дітей до нових економічних, політичних і культурних 
умов, що в подальшому стає основою реалізації їх права на участь у 
трудовій діяльності. У школі дитина набуває первісних правових знань, які 
в подальшому слугуватимуть основою для формування її правової 
культури та правової свідомості. 

Ми погоджуємося з думкою Н. Опольської, яка вважає, що реалізація 
прав дітей може здійснюватися самою дитиною, або за допомогою інших 
осіб [2, с. 15]. Вважаємо, що у найближчому оточенні дитини такими 
особами є, насамперед, батьки (якщо дитина живе у благополучній сім’ї) 
та педагоги навчального закладу, який відвідує дитина. 

Розглядаючи поняття «охорона прав і свобод людини», К. Волинка 
зазначає, що в цьому процесі має місце діяльність, спрямована на 
запобігання будь-яких порушень прав і свобод особи, шляхом витіснення 
негативних факторів соціального середовища, які можуть спровокувати 
або полегшити порушення прав і свобод особи. Охорона прав і свобод як 
профілактична діяльність, на думку дослідниці, має бути спрямована на 
безпосереднє утвердження правомірної поведінки, на формування 
соціально зрілої і відповідальної особистості, яка поважає соціальні норми, 
на формування у індивідів активної позиції і розвиток почуття 
громадського обов’язку. Засобами охорони прав і свобод особи К. Волинка 
вважає цілеспрямовану діяльність компетентних органів державної влади і 
різноманітних суспільних інституцій [1, с. 7]. Як було нами показано вище, 
однією з таких інституцій можна вважати школу. Звичайно, педагогічними 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 77 

засобами не можна повністю усунути негативні чинники соціального 
середовища, проте їх можна значно послабити шляхом формування в дітей 
адекватного до них ставлення, що буде виражатися у правомірній 
поведінці дітей. 

Н. Опольська визначає охорону прав та свобод дитини як сукупність 
заходів, спрямованих на профілактику їх порушень [2, с. 12]. З огляду на 
основні завдання школи вважаємо, що такими заходами можуть бути: 
правова освіта учасників навчального процесу, формування в них правової 
культури й правової свідомості, гуманізація взаємин між ними тощо. 

Захист прав і свобод людини К. Волинка визначає як усунення 
перешкод для їх реалізації; припинення їх можливих порушень; 
відновлення порушених прав і свобод; притягнення особи, винної у 
порушенні прав інших, до юридичної відповідальності. Таким чином, 
захист прав і свобод розглядається як необхідний і закономірний наслідок 
їх порушення. Дослідниця підкреслює, що на відміну від реалізації та 
охорони прав і свобод, захист порушених прав і свобод здійснюється 
переважно за рахунок юридичних засобів, зокрема притягнення винних у 
порушенні до юридичної відповідальності [1, с. 7]. 

Значно ширше захист прав та свобод дитини розглядає Н. Опольська, 
яка до основних форм захисту прав та свобод дитини відносить державно-
правовий захист прав і свобод дитини та захист прав дитини 
громадянським суспільством. Державно-правовий захист, на думку 
дослідниці, проявляється через діяльність органів, посадових осіб, батьків 
або самої дитини після факту порушення прав і свобод дитини з метою 
відновлення порушеного права, припинення правопорушення, відшкоду-
вання заподіяної шкоди. Захист прав дитини громадянським суспільством 
проявляється, на думку дослідниці, в усій його діяльності. Серед 
характерних ознак такого виду захисту, визначених Н. Опольською, для 
нашого дослідження важливими є наступні: можливість здійснення як в 
юрисдикційній, так і в неюрисдикційній формі; можливість захисту як 
визнаних прав дитини, так і формально не закріплених (моральних) прав; 
стимулювання удосконалення забезпечення прав та свобод дитини 
державно-правовими інститутами силою впливу соціальних суб’єктів [2, 
с. 12]. Можна стверджувати, що педагогічна робота з дітьми, які 
знаходяться у складних життєвих обставинах, та їхніми сім’ями, 
спрямована на допомогу у подоланні певного життєвого неблагополуччя, є 
прикладом захисту прав дітей силами навчального закладу. 

З урахуванням викладеного вище ми вважаємо, що організаційно-
педагогічне забезпечення прав дітей – це реалізація, охорона і захист прав 
дитини педагогічними засобами на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії з 
дитиною та її сім’єю. Зазначимо, що педагогічними засобами є матеріальні 
об’єкти та предмети духовної культури, що призначені для організації й 
здійснення педагогічного процесу та виконують функції розвитку дітей, а 
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також різноманітна діяльність дітей. 
Педагогічна реалізація прав дітей полягає у створенні в навчальному 

закладі сприятливого для реалізації певних прав дітей середовища 
(правозахисного середовища), що надасть дітям можливість усвідомити 
свої права та безперешкодно ними користуватися, спонукатиме дітей до 
прояву ініціативи та самостійності у реалізації своїх прав, формуватиме 
повагу до прав інших. Правозахисне середовище навчального закладу ми 
розуміємо як сукупність матеріальних, духовних і соціальних умов 
існування й діяльності дітей, які сприяють максимально повному 
задоволенню потреб дітей в розвитку, відновленні, корекції та компенсації 
порушених функцій, соціальній адаптації, засвоєнні соціального досвіду та 
інтеграції у суспільство. Таке середовище є результатом діяльності 
педагогів зі створення умов для задоволення потреб дітей; діяльності дітей 
із задоволення ними своїх власних потреб, яка здійснюється як у 
навчальний, так і позанавчальний час; правової освіти та правового 
виховання дітей. 

Педагогічна охорона прав дітей полягає в усуненні або послабленні 
педагогічними засобами можливих перешкод для їх реалізації. Такі 
перешкоди можуть знаходитися як у навчальному закладі, так і за його 
межами. Усунення перешкод для реалізації прав дітей у навчальному 
закладі здійснюється в результаті діяльності педагогів щодо вдосконалення 
педагогічного процесу. Педагогічний процес ми розуміємо як спеціально 
організовану суб’єкт-суб’єктну взаємодію педагогів і дітей, спрямовану на 
розв’язання розвиткових, корекційних, виховних і освітніх завдань. Якщо 
перешкоди для реалізації прав дітей знаходяться за межами навчального 
закладу, то найчастіше мова може йти лише про послаблення їх впливу на 
дітей, що здійснюється шляхом формування в дітей адекватного ставлення 
до негативних факторів соціального середовища, уміння критично 
оцінювати ситуацію та приймати рішення, спрямовані на розв’язання 
проблем, пов’язаних з можливістю порушення прав. Необхідними при 
цьому є гуманізація взаємин між всіма учасниками педагогічного процесу, 
правова освіта та правове виховання дітей, формування в них правової 
культури й правової свідомості, активної життєвої позиції, розвиток 
почуття громадського обов’язку. Важливою складовою охорони прав дітей 
в умовах навчального закладу є сприяння формуванню педагогічної 
культури їхніх батьків. 

Педагогічний захист прав дітей полягає у припиненні педагогічними 
засобами їх порушень, що здійснюється шляхом надання педагогічної 
підтримки дітям, які знаходяться у складних життєвих обставинах, та їхнім 
сім’ям, у подоланні певного життєвого неблагополуччя. Педагогічну 
підтримку ми розуміємо як сприяння дитині, яка опинилася в проблемній 
ситуації у взаєминах із соціальним середовищем, у подоланні перешкод, 
які заважають задоволенню її потреб. Діяльність педагога в даному 
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випадку має бути спрямована на те, щоб розв’язати проблеми дитини з 
урахуванням особливостей її особистості й оточуючого середовища, 
знайти адекватні способи взаємодії дитини із соціумом, виявити засоби, 
що допоможуть їй самостійно розв’язувати свої проблеми. 

Процес педагогічного забезпечення прав дітей ґрунтується на ідеї 
свободи дитини, а принципи взаємодії педагога з дитиною визначаються 
ідеалами гуманізму. Основою такого розуміння є визнання дитини 
особистістю, яка має таку ж гідність, як і доросла людина. Різниця полягає 
в тому, що дорослий може сам захистити свої права, а дитина змушена 
звертатися за допомогою до тих, хто може й повинен створити умови для 
задоволення її потреб у розвитку, безпеці, особистісному та духовному 
зростанні. Важливим елементом системи забезпечення прав дітей є школа, 
яка традиційно розглядається як інститут соціалізації дитини. 
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