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всіх визнаних релігійних спільнот та пом‘якшувати їхні відносини із
суспільством у цілому.
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шкільних підручниках (зокрема з історії) та усному викладанні з метою
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метою укладання основних текстів, документів і коментарів до шкільних
навчальних програм;
6. уможливити переказ молоді ідей і вчинків осіб різних
релігійних вірувань, які становлять приклади релігійної терпимості на
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зміцнювати спокій і повагу до прав людини;
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введення або підсилення в їхніх курсах аспектів, пов‘язаних з правами
людини, історією, філософією та наукою.
e) уникати — якщо йдеться про дітей — будь-яких
конфліктів між здійснюваним державою навчанням релігії та
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Б. УКРАЇНСЬКІ ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
(витяг)
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

РЕКОМЕНДАЦІЯ 1396 (1999) ―РЕЛІГІЯ ТА ДЕМОКРАТІЯ‖
Прийнято Парламентською Асамблеєю Ради Європи
27 січня 1999 р.

Стаття 15
Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної,
економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може
визнаватися державою як обов'язкова. Цензура заборонена. Держава
гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і
законами України.

10. Просвіта є ключовим засобом подолання неуцтва і
стереотипів. Перегляд шкільних та університетських курсів є нагальною
справою, яка дозволить забезпечити краще розуміння різних релігій;
релігійні настанови не повинні здійснюватися за рахунок уроків про
релігії як сутнісну складову історії, культури та філософії людства.
ІІ. – сприяти розвиткові знань про релігію, особливо:
a) в рамках етичної та громадянсько-демократичної освіти

Стаття 35
Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це
право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати
ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні
культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього
права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони
громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав
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і свобод інших людей. Церква і релігійні організації в Україні
відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може
бути визнана державою як обов'язкова. Ніхто не може бути увільнений
від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання
законів за мотивами релігійних переконань…

настанов створювати для релігійної освіти дітей і дорослих навчальні
заклади і групи, а також проводити навчання в інших формах,
використовуючи для цього приміщення, що їм належать або надаються у
користування.
Викладачі релігійних віровчень і релігійні проповідники
зобов'язані виховувати своїх слухачів у дусі терпимості і поваги до
громадян, які не сповідують релігії, та до віруючих інших віросповідань.

ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ»
(ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ (ВВР), 1991, ғ 25, СТ.283)
(ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ ПОСТАНОВОЮ ВР ғ 988-XII (988-12) ВІД
23.04.91, ВВР, 1991, ғ 25, СТ.284)
Стаття 3. Право на свободу совісті
…
Ніхто не може встановлювати обов'язкових переконань і
світогляду. Не допускається будь-яке примушування при визначенні
громадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови від
сповідання релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релігійних
обрядах і церемоніях, навчання релігії.
Батьки або особи, які їх замінюють, за взаємною згодою мають
право виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та
ставлення до релігії…
Стаття 6. Відокремлення школи від церкви (релігійних
організацій)
Державна система освіти в Україні відокремлена від церкви
(релігійних організацій), має світський характер. Доступ до різних видів і
рівнів освіти надається громадянам незалежно від їх ставлення до
релігії.
Не допускається обмеження на ведення наукових досліджень, у
тому числі фінансованих державою, пропаганду їх результатів або
включення їх до загальноосвітніх програм за ознакою відповідності чи
невідповідності положенням будь-якої релігії або атеїзму.
Громадяни можуть навчатися релігійного віровчення та
здобувати релігійну освіту індивідуально або разом з іншими, вільно
обираючи мову навчання.
Релігійні організації мають право відповідно до своїх внутрішніх

Розділ II
РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Стаття 11. Духовні навчальні заклади
Релігійні управління і центри відповідно до своїх зареєстрованих
статутів (положень) мають право створювати духовні навчальні заклади
для підготовки священнослужителів і служителів інших необхідних їм
релігійних спеціальностей. Духовні навчальні заклади діють на підставі
своїх статутів (положень), що реєструються у порядку, встановленому
статтею 14 цього Закону.
Громадяни, які навчаються у вищих і середніх духовних
навчальних закладах, користуються правами і пільгами щодо
відстрочення проходження військової служби, оподаткування, включення
часу навчання до трудового стажу в порядку і на умовах, встановлених
для студентів та учнів державних навчальних закладів.

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА
(витяг)
Стаття 3. Основні принципи охорони дитинства
Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри,
статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного,
етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров'я
та народження дітей і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких
інших обставин, мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та
іншими нормативно-правовими актами.
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Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства
Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту
недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї,
навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на
принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і
виключають приниження честі та гідності дитини.
Держава здійснює захист дитини від:
<…>
залучення до екстремістських релігійних психокультових
угруповань та течій...
Стаття 12. Права, обов'язки та відповідальність батьків за
виховання та розвиток дитини
Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини.
На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за
виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх
замінюють, мають право і зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про
її здоров'я, фізичний, духовний і моральний…
<…>
Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за
порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону
здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та
ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОСВІТУ
(витяг)
Стаття 6. Основні принципи освіти
Основними принципами освіти в Україні є:
доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх
послуг, що надаються державою;
рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей,
таланту, всебічного розвитку;
гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних
цінностей;
органічний зв'язок із світовою та національною історією,
культурою, традиціями;
незалежність освіти від політичних партій, громадських релігійних

організацій;
<…>
Стаття 8. Навчально-виховний процес і громадсько-політична
діяльність у закладах освіти
1. Навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від
втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.
2. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і
релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається.
Стаття 9. Заклади освіти і церква (релігійні організації)
Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності
відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський
характер, крім закладів освіти, заснованих релігійними організаціями.
Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних
працівників
Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
…
готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі
взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами,
етнічними, національними, релігійними групами;
додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини,
учня, студента;
м. Київ, 23 травня 1991 року

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
(витяг)
Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти
1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних
або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття
повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних
закладах.
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Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства
Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту
недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї,
навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на
принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і
виключають приниження честі та гідності дитини.
Держава здійснює захист дитини від:
<…>
залучення до екстремістських релігійних психокультових
угруповань та течій...
Стаття 12. Права, обов'язки та відповідальність батьків за
виховання та розвиток дитини
Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини.
На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за
виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх
замінюють, мають право і зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про
її здоров'я, фізичний, духовний і моральний…
<…>
Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за
порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону
здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та
ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОСВІТУ
(витяг)
Стаття 6. Основні принципи освіти
Основними принципами освіти в Україні є:
доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх
послуг, що надаються державою;
рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей,
таланту, всебічного розвитку;
гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних
цінностей;
органічний зв'язок із світовою та національною історією,
культурою, традиціями;
незалежність освіти від політичних партій, громадських релігійних

організацій;
<…>
Стаття 8. Навчально-виховний процес і громадсько-політична
діяльність у закладах освіти
1. Навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від
втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.
2. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і
релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається.
Стаття 9. Заклади освіти і церква (релігійні організації)
Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності
відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський
характер, крім закладів освіти, заснованих релігійними організаціями.
Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних
працівників
Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
…
готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі
взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами,
етнічними, національними, релігійними групами;
додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини,
учня, студента;
м. Київ, 23 травня 1991 року

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
(витяг)
Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти
1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних
або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття
повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних
закладах.
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<…>
3. Здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних
закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має
відповідати вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.
<…>
Стаття 17. Виховний процес у загальноосвітніх навчальних
закладах
1. Виховання учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних
закладах здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної
роботи з ними.
Цілі виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах
визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України,
законах та інших нормативно-правових актах України.
2. У загальноосвітніх навчальних закладах забороняється
утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а
також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
3. Примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітніх
навчальних закладів до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні
організації і воєнізовані формування забороняється.
м. Київ, 13 травня 1999 року

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ
(витяг)
Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної
освіти
1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на
принципах:
доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно
від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, мовних або інших ознак;
<…>
науковості, світського характеру освіти;
м. Київ, 22 червня 2000 року

__________________________________________________________________________________



Бачення проблеми державниками,
освітянами та науковцями

Галковська Т.

ДУМКИ МІНІСТРА ОСВІТИ УКРАЇНИ Й ПЕДАГОГІВ
ПРО ВИКЛАДАННЯ ЕТИКИ
Президент країни Віктор Ющенко поставив своїм
Розпорядженням перед Міністерством освіти і науки завдання розробити
й ввести з 1 вересня в школах курс «Етика віри». Що спонукало його до
цього, сказати важко. Однак своєю заявою він дав поштовх новому
виткові дискусій щодо релігійного виховання школярів, які ведуться ось
уже кілька років.
Особливу різноголосицю викликала одна з робочих назв цього
курсу — «Християнська етика». Про його розробку й впровадження в
шкільну програму говорилося наприкінці червня на Круглому столі в
Міністерстві освіти і науки. І хоч Президент пояснив свою позицію,
сказавши, що «мова йде про Бога, віру в тій чи іншій формі: не ставиться
за мету однобічне висвітлення цього питання. Варто взяти загальні
підходи всіх церков», більшість дискутуючих чомусь впевнені, що дітям
намагатимуться прищепити релігійність, до того ж ще й християнську.
— Ніхто не говорить про «Християнську етику», — стверджує
міністр освіти й науки Станіслав Ніколаєнко. — На території України
живуть представники найрізноманітніших релігій: і християни, і
мусульмани, й іудеї. Досить багато й атеїстів. От я не вірую, то що —
мене зможуть змусити вивчати тонкощі релігійних обрядів? Найближчим
часом ми розробимо курс під умовною назвою «Етика релігій»,
заснований на традиціях духовності, моралі та моральності , враховуючи
при цьому вимоги всіх релігій, представлених у країні. Думаю, що ми
встигнемо це зробити до початку навчального року. Тим більше, що
досвід і деякий доробок вже є: розроблено курс «Етики» для 5—6 класів,
є експериментальні програми й підручники. Це буде не доктринерський

