
Міжнародна організація за мир «Небесна 

культура, мир в усьому світі і відновлення 

світла» (HWPL) була створена з метою 

припинення війн і досягнення миру в 

усьому світі.  



Представлення Міжнародної організації за мир HWPL 

Міжнародна громадська організація за мир 

«HWPL» заснована в 2013 р., зареєстрована 

при Департаменті глобальних комунікацій і 

ЕКОСОР ООН, сьогодні здійснює 

миротворчу роботу в 170 країнах світу.  
Голова організації Лі Ман Хі є ветераном Корейської 

війни, релігійним лідером, був нагороджений 

багатьма міжнародними преміями та подяками за 

великий вклад в роботу миру (Міжнародна премія 

імені Махатми Ганді за ненасильницький мир та ін.).   



Представлення Міжнародної організації за мир HWPL 

Миротворчі заходи в Україні разом з HWPL: 
 

– Міжнародний Форум «Шлях до соціальної єдності та 

миру в усьому світі» (2018) 

– Перший візит в Україну голови організації HWPL Лі 

Ман Хі, ветерана війни і посла миру (2018) 

– Саміт миру в Україні (2019) 



Основні 3 напрямки діяльності HWPL 

Міжнародний закон задля миру 
 

Організація HWPL разом зі спеціалістами міжнародного 

права з усього світу створила та проголосила проект 

міжнародного закону про мир – 10 статей та 38 пунктів 

«Декларації миру і припинення війн» (DPCW).  

Головна ціль цього документу: відновити 

фундаментальний миротворчий дух заснування ООН і 

реалізувати сталий мир, розвиваючи спільні цінності 

людства. Документ містить спосіб попередження і 

вирішення конфліктів, та підтримання глобального миру.  

У 176 країнах проходить кампанія «Узаконимо мир» з 

підтримки Декларації DPCW, яка розширює підтримку 

документу країнами та на міжнародному рівні. Завдяки 

підтримці кожної країни HWPL бажає, щоб Декларація 

DPCW була прийнята в формі резолюції Генеральною 

Асамблеєю ООН. В наслідок цьогу мир займе місце в 

світі як універсальна цінність.  

 

Міжрелігійна гармонія  
 

Офіси Альянсу Релігій – це майданчик для діалогу релігійних 

лідерів на основі Священних Писань про універсальні 

цінності. Зараз функціонує 251 офіс в 128 країнах.  

Ціль: пошук конкретних шляхів реалізації миру релігійними 

лідерами, усвідомлюючи первинну місію релігії; завчасно 

попередити конфлікти на релігійному ґрунті. 

HWPL на постійній основі надає дискусійний майданчик в 

різних містах по всьому світі, зміцнює глобальний нетворк 

між релігійними людьми та громадянським суспільством, 

щоб повністю подолати розпалювання конфліктів.  

Навчання миру (Освіта миру) 
 

Щоб передати дух миру і культуру миру, про які наголошується у 

10 статті декларації DPCW, HWPL створила навчальний 

матеріал миру, шо включає теми і цінності миру, та надає його 

школам і навчальним закладам в усьому світі.  

Щоб не зупинитися на одноразовому навчанні, HWPL назначає 

місцевих педагогів викладачами миру, і проводить навчання на 

постійній основі.  

Більше 214 навчальних закладів в різних країнах світу, 

включаючи Індію, США і Філіппіни, призначені Академіями 

Миру. В 9 країнах, в тому числі Гватемалі і Ефіопії, були 

підписні меморандуми про співпрацю (MOA) з Міністерствами 

освіти, і навчання миру готується на державному рівні. З 2019 

року підписуються меморандуми (MOU) з державними 

комітетами, щоб розширити навчання миру на державному рівні.  

Громадяни, які пройшли навчання миру, в майбутньому 

будуть грати ключову роль у подоланні війн та конфліктів, і 

розповсюдженні культури миру.  
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Міжнародна організація за мир «Небесна культура, мир в усьому світі і 

відновлення світла» (HWPL) 

Навчання миру (Освіта миру)  
 



Немає прекраснішого місця для життя чим Земля. Однак через людський егоїзм та 

жадібність багато людей страждають від війни, голоду, розриву між багатими і 

бідними, та забруднення навколишнього середовища. Реальність, з якою стикається 

людство, залишається проблемою, яку потрібно вирішити, і вона передається 

майбутнім поколінням. Організація HWPL представила програму навчання миру як 

новаторський спосіб залишити у спадщину для майбутніх поколінь не темний світ, а 

прекрасний мирний світ. Країна - це громадяни, і в побудові країни важливо, якою 

людиною буде кожен. Виховання підростаючого покоління як громадян миру є 

важливим для перетворення майбутнього світу на кращий. Для того, щоб такі 

майбутні головні дійові особи народились, ми повинні у школі навчати мирним 

відносинам, цінностям і досвіду, та виховувати, щоб учні могли це реалізувати на 

практиці в суспільстві. 

Передумови для створення освіти миру 



Із плином епох змінюється кваліфікація лідера, якого вимагає час. Від середньовіччя 

історії людства до Модерного періоду та від Модерного періоду до сьогодення 

народилося багато типів лідерів. Тепер ми знову вступили в нову еру. Як буде 

виглядати лідер у цю епоху? Метою є, щоб головні герої, які будуть відповідальні за 

наступне покоління, відродилися як громадяни миру, виховані в дусі миру, а також 

стали ключем до вирішення світових проблем та глобальних проблем безпеки; і зросли 

до лідерів, які виступають на передовій у справі створення гармонії та миру в усьому 

світі.  

Бачення і мета освіти миру 

«Думки про війну виникають в умах людей, 

тому в свідомості людей слід вкорінювати 

ідею захисту миру.»  

- Устав ЮНЕСКО 

«Якщо ми не навчимо своїх дітей миру, 

хтось інший навчить їх насильству.» 

- Колман Маккарті, амереканський 

журналіст, активіст за мир 



Переваги освітньої програми миру HWPL 
1. Освіта миру HWPL розроблена з акцентом на навчання учнів та студентів, як практично вирішувати 

проблеми і самостійно знаходити їх рішення. Програма підходить як для школярів, так і для студентів.  
  

2. Освітня програма миру дозволяє позбутися, або не надбати таких негативних якостей як агресія,  

конфліктність, жадібність та ін., та сформувати якості мирного характеру – любов, вдячність, прощення, 

розуміння, повага, законослухняність та ін.  
   

3. Програма допоможе подолати булінг і насилля у школі та університеті. 
   

4. Допоможе сформувати дружню атмосферу і взаєморозуміння, не зважаючи на різні національності, 

етноси, віросповідання та мови, що буде мотивувати учнів до активної участі у навчанні. Це підвищить 

ефективність всього навчального процесу. 
   

5. Допоможе учням здобути здібність вирішувати конфлікти мирним шляхом у сім’ї, класі, школі, 

університеті та в дорослому суспільстві. 
  

6. Завдяки практичній діяльності та дискусіям учні стикаються з реальними кейсами та здобувають знання 

та навики, необхідні в спілкуванні, лідерські якості та навички дипломатії для вирішення проблем.  
 

7. Завдяки розбору реальних кейсів і прикладів учні одночасно можуть здобути цікаві та корисні знання з 

різних предметів та наукових сфер для загального розвитку.  
  

8. Відповідно до думки більше 200 навчальних закладів в усьому світі, це найкраща програма для виховання 

лідерів миру, які зможуть в майбутньому очолити мирний світ.  
  

9. Вся співпраця ведеться на безоплатній основі. 
   

10. Після успішного впровадження навчання миру учні та студенти зможуть отримати сертифікат про 

проходження освітньої програми миру, викладачі – статус викладача миру, а школа чи університет – статус 

Академії миру HWPL. Це також відкриває шлях до міжнародної співпраці.  



Переваги освітньої програми миру HWPL 

Журнал “BusinessWoman”, серпневий випуск 2020р. «Освіта миру: «Цей урок змінив моє життя»  



Склад навчальної програми з виховання миру 

1-а Частина.  

Розкриття значення 

та цінності миру 

【1 Урок】 Первісний стан усіх творінь  

【2 Урок】 Причина, чому всі творіння живуть в гармонії 

【3 Урок】 Що зруйнувало мир в людстві 

【4 Урок】 Відновлення порядку і відносин в людському світі 

2-а Частина.  

Здобуття якостей 

для кваліфікації як 

громадянина миру 

【5 Урок】 Бути вдячним за доброту і благодать 

【6 Урок】 Піклуватися про вигоду інших 

【7 Урок】 Жертвувати, не очікуючи винагороди 

【8 Урок】 Розуміння і прощення інших 

【9 Урок】 Повага до старших 

【10 Урок】 Зусилля для збереження спадщини 

【11 Урок】 Дух законослухняності і Закон Миру 

【12 Урок】 Завершення довгоочікуваного людством миру 



1-а Частина.  
Розкриття значення та 
цінності миру 

Кожне творіння природи має різний зовнішній вигляд та характеристики, але вони 

об’єднуються для створення гармонії та чудового ландшафту. Якщо ви зрозумієте 

принципи «поваги до різноманітності та гармонії» та «співпраці і співіснування», які 

закладені у всій природі, ви зрозумієте, що людський світ може рухатися вперед у 

гармонійній та красивій формі. Ви дізнаєтесь, як різні на вигляд люди різних 

національностей, релігій, культур і ідей можуть об’єднаться, щоб сформувати порядок 

та гармонію, і побачите значення та цінність справжнього миру. 



Ми можемо створити мирний і прекрасний світ лише тоді, коли 

різні люди та країни здійснюють гармонію та співпрацюють між 

собою. 

1. Первісний стан усіх творінь  

1-а Частина. Розкриття значення та цінності миру 

Живі істоти, включаючи людей, вже тільки завдяки своєму 

існуванню є чудом та мають незамінну цінність. Причина, чому 

всі творіння живуть в гармонії, полягає в тому, що всі живі 

організми мають свою цінність існування, взаємодіють і 

живуть разом в злагоді. 

2. Причина, чому всі творіння 

живуть в гармонії 

Порядок у природі є силою для підтримування різноманітності 

природного світу, досягнення гармонії та співіснування. А 

порядок людського світу стає рушійною силою для подолання 

жадібності та створення миру. Коли громадський порядок 

руйнується, виникають суперечки та конфлікти, соціальна 

плутанина, безпека не може бути гарантована, і це навіть може 

загрожувати життю. 

3. Що зруйнувало мир в 

людстві 

Для того, щоб людство могло жити у спільноті, нам потрібен 

порядок аби захищати один одного та співіснувати. Це повинно 

стосуватися всіх відносин, від приватних осіб до сімей, шкіл, 

роботи, громад, країн та міжнародної спільноти. 

4. Відновлення порядку і 

відносин в людському світі 



2-а Частина.  

Здобуття якостей для 
кваліфікації як громадянина 
миру 

Студенти вивчають конкретні практичні способи, щоб жити в гармонії як зі своїми 

сім’ями та сусідами, так і з усіма людьми в громаді та в усьому світі. Це допомагає 

виховувати основні якості характеру, необхідного для мирного співіснування з іншими та 

мирного вирішення всіх проблем. 



Ми повинні задовольнятися дарами природи, які ми отримуємо 

безкоштовно, і всім, що отримуємо завдяки зусиллям та жертвам 

інших. Бути вдячним за все дає бажання волонтерити для інших. 

5. Бути вдячним за доброту і 

благодать 

2-а Частина. Здобуття якостей для кваліфікації як 
громадянина миру 

Надання комусь допомоги починається з уваги та турботи про 

іншу людину, а співчуття болю та радості інших людей 

призводить до єдності у стосунках з усіма людьми. 

6. Піклуватися про вигоду 

інших 

Дати зрозуміти, що життя - це не тільки для себе, але й для інших. 

Допомагає стати, людьми, які готові жертвувати один для одного, 

коли інші потребують цього. 

7. Жертвувати, не очікуючи 

винагороди 

Ставитися з розумінням та прощати – це навчитися прощати 

інших за їхні провини, визнаючи, що я теж не є ідеальним. 

Розуміння та прощення можуть зближувати людей, вирішувати 

проблеми з іншими та сприяти єдності громади.  

8. Розуміння і прощення інших 



Студенти вивчають спосіб мислення про "порядок" у 

повсякденному житті, наприклад, у сім'ї, школі та соціальному 

порядку. Виражати свою ввічливість і повагу до кожного, хто вас 

веде і наставляє. 

9. Повага до старших 

Спадщина, якою я користуюсь, була збережена та успадкована 

зусиллями моїх предків. І я теж, існуючи на основі цих спадщин, є 

одною із дорогоцінних спадщин моїх предків. Наші предки 

робили жертви та прикладали зусилля, тому ми також повинні 

бути гідними людьми, які прагнуть до кращого майбутнього для 

життя наших майбутніх поколінь. 

10. Зусилля для збереження 

спадщини 

Зрозуміти, що для досягнення миру суспільство повинно мати 

принципи або правила, яких слід дотримуватися, і виховувати дух 

законослухняності. 

11.  Дух законослухняності і 

Закон Миру 

Для досягнення миру необхідна індивідуальна сміливість, тому 

коли виникне складна ситуація, ви як громадянин миру маєте 

місію реалізувати свої думки на практиці та втілити їх у життя. 

12. Завершення 

довгоочікуваного людством 

миру 

2-а Частина. Здобуття якостей для кваліфікації як 
громадянина миру 



Навчання миру HWPL 

Укладення меморандумів 

(MOA/MOU) 

Стан по країнам  
 

Всього 214 навчальних закладів у 26 країнах 

 

Стан по регіонам світу 
 

Африка: 3 країни (Південно-Африканська Республіка, Ефіопія, Замбія) 

 

Азія: 12 країн (Непал, Монголія, М'янма, Бангладеш, Шрі-Ланка, Індія,  

 

Індонезія, Китай, Таїланд, Пакистан, Філіппіни, Камбоджа) 

 

Європа: 4 країни (Румунія, Вірменія, Грузія, Косово) 

 

Близький Схід: 3 країни (Ізраїль, Ірак, Палестина) 

 

Америка: 4 країни (Гватемала, США, Антигуа і Барбуда, Колумбія) 

 



Приклад практичного результату. Припинення війни у Мінданао, 

Філіппіни, яка за 40 років забрала більше 120 тисяч життів 

Бенель Нокс Школа - Освіта миру, Філіппіни  (07.08.2019) 
День HWPL і Хода за мир. Біля монументу миру, 

Магінданао, Філіппіни (24.01.2017) 

24.01.2014. Підписання Угоди про 

Мир на Мінданао між двома 

конфліктуючими сторонами 

разом з головою HWPL Лі Ман Хі. 

Представники  католицтва та ісламу 

пообіцяли співпрацювати з HWPL 

для припинення війни та 

досягнення світового миру. 

Конфліктний регіон вступив в нову історію побудови миру: Встановлення дня миру 

HWPL, Освіта миру HWPL 

Зліва на право: Фернандо Капалла, екс-архієпископ 

Мінданао Давао / Лі Ман Хі, голова HWPL/ Есмаель 

Мангудадату, губернатор Магінданао та Ісламського 

автономного округу в Мінданао 



Освіта миру: Філіппіни 

Малювання миру. Місто Давао, Філіппіни (05.12.2016) 



Початкова школа Дарпінг - малювання миру. Філіппіни (15.08.2018) 

Освіта миру: Філіппіни 



Міська школа м. Котабато - освіта 

миру. Філіппіни (27.11.2019) 

Університет STI  - Освіта миру. Мінданао, 

Філіппіни (25.11.2019) 

Освіта миру: Філіппіни 



Центральна початкова школа у селі Нотр-Дам - 

Освіта миру. Мінданао, Філіппіни  

(27~28.11.2019) 

Початкова школа Rugay - Освіта миру. 

Мінданао, Філіппіни (27~28.11.2019) 

Освіта миру: Філіппіни 



Освіта миру: міжнародний досвід 

IAI As'adiyah Sengkang / Індонезія Chatomok Secondary School / Камбоджа 

Cervantes Gymnasium Aia-Gess / Грузія Peace Drums / Ізраїль 

St. John Vianney Boys High School / Пакистан 

Ulaanbaatar 31st kindergarten/ Монголія 

Scoala Generala #195 Hamburg/ Румунія Scoala Generala #195 Hamburg/ Румунія Ramagya School/ Індія 



Офіційний сайт: http://hwpl.kr/  

Ел. пошта для зв’язку: peace.edu_ss@hwpl.kr  

http://hwpl.kr/
http://hwpl.kr/
http://hwpl.kr/
mailto:peace.edu_ss@hwpl.kr

