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Начальникам органів управління освітою 
місцевого самоврядування, керівникам 
науково-методичних установ, інтернатних 
закладів освіти

Про обласний науково-практичний семінар 
«Формування культури прав людини 
в умовах сучасного освітнього простору»
(до 70-ї річниці із дня прийняття 
Загальної декларації прав людини)

На виконання Національної стратегії у сфері прав людини та Концепції 
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 року, до 70-ї річниці із дня прийняття 
Загальної декларації прав людини, відповідно до річного плану роботи 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 18 грудня 
2018 року на базі МОІППО проводитиметься обласний науково-практичний семінар 
«Формування культури прав людини в умовах сучасного освітнього простору» (далі 
-Семінар).

Мета заходу полягає в розвитку громадянської компетентності та культури 
прав людини здобувачів освіти, втіленні цінностей прав людини в освітній 
процес, відзначенні ролі міжнародних стандартів прав людини у формуванні 
громадянського суспільства, активізації науково-методичних засад навчання 
прав людини.

Семінар передбачає:
-  презентацію науково-методичних та творчих розробок «Права людини: 

історико-правовий вимір»;



-  роботу комунікаційної платформи, у ході якої учасники можуть поставити 
запитання експертам та обмінятися досвідом щодо навчання прав людини;

-  презентацію збірки матеріалів Семінару.
До участі в Семінарі запрошуються науковці, педагоги-практики (учителі 

історії та правознавства), учні, аспіранти, студенти і магістранти закладів вищої 
освіти, співробітники науково-методичних установ, представники громадських 
об’єднань, органів влади та управління.

Для участі в заході необхідно заповнити заявку (за зразком) та надіслати її 
до 01 грудня 2018 року на електронну адресу: 
tetiana.bundiuchenko@moippo.mk.ua із позначкою «на семінар». Реєстрація 
оргком ітетом п і дгверджу вати меться.

Початок роботи Семінару -  18 грудня 2018 року о 10.00. Місце 
проведення: м. Миколаїв, Миколаївська обласна універсальна наукова
бібліотека, вул. Московська, 9.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: БундюченкоТ. В., 
к.і.н., доцент кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих 
предметів М01Г1П0 -  (068) 088 25 71; Учень С. М., старший викладач кафедри 
філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів МОІГІІЮ 
(066)086 65 10.
Додаток: на 1 арк.

Т. в. о. директора

Тетяна Бундюченко (068) 088 25 71

В. СТОЙКОВА
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Додаток

Заявка
на участь в обласному науково-практичному семінарі 

«Формування культури прав людини 
в умовах сучасного освітнього простору»

(до 70-ї річниці із дня прийняття 
Загальної декларації прав людини)

Прізвище, імя, 
по батькові

Місце роботи, навчання
Посада

Науковий ступінь (за 
наявності)

Тема доповіді
Науковий керівник (для учнів, 

студентів та аспірантів)
Контактні дані (номер 

телефону та електронна 
адреса)

Т. в. о. директора В. СТОИКОВА


