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Шановний Анатолію Степановичу!
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув Ваше звернення
щодо правомірності використання учнями під час уроку мобільних пристроїв,
проведення відео та фотозйомки, прав вчителя в таких ситуаціях та повідомляє
наступне.
Згідно з Конституцією України людина, її честь і гідність визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю (ч. 1 ст. 3), усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та
правах (ст. 21), кожен має право на повагу до його гідності (ч. 1 ст. 28), кожен
зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не
посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ч. 1 ст. 68).
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 32 Основного Закону України ніхто не може зазнавати
втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією
України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір (стаття 34 Конституції).
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної
безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або
прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Цивільний кодекс України (стаття 307) передбачає, що фізична особа може бути
знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її
на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито
на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без
згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.
Так, у статті 12 Загальної декларації прав людини 1948 року встановлено, що
ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя,
безпідставного посягання на недоторканність його житла, таємницю його
кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист
законом від такого втручання або таких посягань.
Одночасно звертаємо увагу на те, що відповідно до статті 52 Конституції України
діти рівні у своїх правах незалежно від походження. Будь-яке насильство над дитиною
та її експлуатація переслідуються за законом.

Права здобувачів освіти (учнів), педагогічних працівників, батьків здобувачів
освіти визначені статтями 53, 54, 55 Закону України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про
освіту».
Так, відповідно до статті 53 Закону № 2145-VIII здобувачі освіти, зокрема, мають
право на: навчання впродовж життя; якісні освітні послуги; справедливе та об’єктивне
оцінювання результатів навчання; безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і
праці; повагу людської гідності; захист під час освітнього процесу від приниження
честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будьякою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому
процесі та науковій діяльності.
Здобувачі освіти зобов’язані: виконувати вимоги освітньої програми
(індивідуального навчального плану за його наявності); поважати гідність, права,
свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних
норм; дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу
освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).
Відповідно до ст. 54 Закону № 2145-VIII педагогічні працівники мають право на:
академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в
педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і
засобів навчання, що відповідають освітній програмі; захист професійної честі та
гідності; безпечні і нешкідливі умови праці.
Педагогічні працівники зобов’язані: дотримуватися педагогічної етики; поважати
гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; захищати
здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та
психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою
ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу
освіти, виконувати свої посадові обов’язки.
Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію
закладів освіти (ст. 23 Закону № 2145-VIII). Обсяг автономії закладів освіти
визначається цим Законом, спеціальними законами та установчими документами
закладу освіти. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених
законами та установчими документами цього закладу, здійснюють: засновник
(засновники); керівник закладу освіти; колегіальний орган управління закладу освіти
(педагогічна рада); колегіальний орган громадського самоврядування; інші органи
передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.
Додатково повідомляємо, що наказом Міністерства освіти і науки України від
24.05.2007 № 420 «Про використання мобільних телефонів під час навчального
процесу» заборонено з 1 вересня 2007 року використання мобільних телефонів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах усіма учасниками
навчально-виховного процесу під час проведення навчальних занять. Разом з тим,
наказом від 07.08.2014 року № 910 вищезазначений наказ скасовано з метою
поширення використання інформаційно-комунікаційних технологій під час навчальновиховного процесу в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
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