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Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику

Вступ

Посібник підготовлено для тренерів, які проводять навчання спеціалістів (соціальних  
працівників та педагогів, юристів, активістів), які працюють в інтересах дітей та молоді груп 
ризику1. Тренінг може проводитись і для дітей з урахуванням особливостей, про які вказано 
в тексті посібника. 

Видання містить методологічний матеріал, який можна використовувати для проведен-
ня тренінгів для різних цільових груп, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику 
(соціальні працівники та педагоги, діти, молоді люди та їхні батьки або законні представни-
ки, юристи, громадські активісти, журналісти). Посібник можна використовувати в офіційній 
освіті – в системі підвищення кваліфікації та університетах; у неформальній освіті. Методо-
логічно тренінг побудовано таким чином, що його окремі елементи можна використовува-
ти, працюючи з дітьми, відповідно адаптуючи об’єм матеріалу, методи та поведінку тренера. 

Посібник розраховано для тренерів, які пройшли тренінг для тренерів по роботі з його 
використанням. Він містить покрокові інструкції для проведення занять в межах одноден-
ного тренінгу.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ

Посібник пропонує методологію проведення тренінгу за відповідною темою, проте про-
понований варіант не є єдино можливим сценарієм проведення такого заходу. Організа-
тори та тренери можуть вносити зміни у тривалість занять, змінювати методики,  проте, 
повинні  розуміти, що будь-які зміни внесуть корективи і в очікуваний результат, який може 
суттєво відрізнятися від того, який закладено саме в цьому варіанті тренінгу.

Досвід інтерактивного навчання доводить, що саме такі навчальні дії дають найкращий 
результат у роботі з групою 15-25 учасників, коли результат полягає не лише в отриманні 
нової інформації, але й в аксіологічних та практичних змінах. Взаємодія учасників під час 
занять  сприяє обміну досвідом. Дискусія, яка розгортається на фоні рефлексії сприяє ба-
гатоперспективному сприйняттю проблем та викликів, які містяться в темі. Опис деяких 
інтерактивних методів та особливості їх використання додається (Додаток 6).

Інструкції щодо проведення занять побудовані за модульною системою. Кожен модуль 
містить по декілька занять. Це дозволяє адаптовувати графік тренінгу до різних організа-
ційних умов. Проведення тематичних модулів і занять можна провести протягом одного 
дня або розподілити на декілька днів.

Опис кожного тематичного модуля і заняття містить такі практичні компоненти, як: час, 
цілі, матеріали та обладнання, поради, сценарій.

ЧАС

Навчальна модель, що пропонується, розроблена для проведення одного 1-денного 
тренінгу (8 годин) з двома 20-хвилинними перервами та 1-годинною перервою на обід.

Час, визначений для усього заходу, визначає і час для проведення окремих складових 
тренінгу. Враховуючи його насиченість, варто подбати про дотримання пропонованої три-
валості занять. 

Зміна часових рамок проведення однієї вправи чи блоку може внести серйозні змі-
ни до всього тренінгу та вплинути на результат.

1 Під поняттям «діти та молодь груп ризику» розуміються особи віком від 14 до 25 років (14-18 років – діти, 19-25 
років – молоді люди), які є споживачами наркотиків; засуджені, які перебувають у виховних колоніях для непо-
внолітніх, неповнолітні правопорушники, які засуджені умовно або до яких застосовуються інші заходи виховного 
характеру.  
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Гнучкість тренера має виявлятися в умінні так розподілити час, щоб його незначні зміни 
(буває нелегко завершити дискусію, коли вона в розпалі чи зупинити роботу в групі, коли 
учасники лише на півшляху до результату) не вплинули на загальний результат.

Не варто механічно притримуватися визначених часових рамок, тренер має сам визна-
чати можливі корективи у визначенні тривалості окремих блоків, орієнтуючись на ступінь 
просування групи до запланованого результату.

ЦІЛІ

До кожного із модулів вказано загальні навчальні цілі, що вказують на результати ро-
боти в рамках цього модуля. 

ПОРАДИ

Цей компонент містить практичні поради, що стосуються проведення занять по окре-
мих модулях.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Для цього тренінгу знадобляться таке обладнання та приладдя:
 ● Фліп-чарт та папір для нього – мінімум 25-30 аркушів;
 ● Папір формату А-4 – 1 пачка на 500 аркушів;
 ● Маркери різних кольорів – 8- 10 штук;
 ● Блокнот для записів та ручка – за кількістю учасників;
 ● Кольорові стікери – 2-3 пачки;
 ● Проектор та комп’ютер з аудіоколонками;
 ● Комп’ютер та екран для презентацій.

В описі кожного модуля вказано навчальні та роздаткові матеріали, які пропонується 
використовувати під час занять. Вони містяться у додатках, а в інструкції вказані посилання 
на ці додатки. 

Частина матеріалів є роздавальними і під час занять не використовуються. Такі розда-
вальні матеріали варто роздавати після проведення занять модуля. Якщо роздати матеріа-
ли до або під час занять, слухачі будуть читати матеріал замість активної участі у тренінгу.

КОМАНДА ТРЕНЕРІВ

Тренінг проводять два або один тренер. У разі проведення тренінгу одним тренером, 
бажаним є запрошення експерта в окремих частинах тренінгу. Якщо працюють два тренери, 
то принаймні один із них повинен мати досить високу експертну кваліфікацію. 

Тренер – не означає викладач. Тренеру не потрібно перевершувати освіченістю або 
умінням того, ким він керує. Тренери допомагають поліпшити результати, виявляючи чин-
ники, які цьому сприяють.

Роль тренера полягає і в тому, щоб ставити запитання. Запитання – найбільш дієвий 
інструмент, яким володіє тренер. Точні питання, задані в потрібний момент, сприяють про-
суванню більше, ніж будь-які способи керівництва.

Тренінг складається з різних за змістом та рівнем складності тем, які в свою чергу пе-
редбачають різні знання та вміння тих, хто їх проводить.

Готуючись до тренінгу, варто продумати склад тренерської команди та експертів. Зрозу-
міло, що відповідальність за результат у більшій мірі залежить від основного тренера, про-
те саме запрошені експерти часто є тими, кого учасники тренінгу вирізняють як спеціалістів, 
чиїй думці вони довіряють та дослухаються.

Запрошуючи експерта, варто попередити його про важливі особливості: мету усього 
заходу та очікувані результати, очікуваний рівень базових (фонових) знань та досвід учас-
ників, зміст попередніх тем та наступних. Потрібно на початку роботи експерта визначити 
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й порядок його взаємодії з учасниками: коли можна ставити запитання, який регламент 
дискусій і т.п.

Тренер, навіть під час занять, що проводяться іншими спеціалістами, має постійно зна-
ходитися в приміщенні та за потреби бути готовим коригувати хід заняття, відповідно до 
плану та часових рамок.  

ПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТЬ

Підготовка до занять полягає у цілому ряді дій: визначення переліку та кількості ма-
теріалів, які мають бути надруковані для кожного учасника і окремо для роботи в групах, 
перевірці роботи потрібного обладнання (проектор, комп’ютер, аудіопристрої), розстановці 
меблів в аудиторії, визначення місця для перерви на каву тощо.

Прибути до місця проведення тренінгу рекомендується мінімум за 60 хвилин до його 
початку. Важливо перевірити доставку обладнання і встановити його. За необхідності пе-
реставити стільці і столи.

Учасники мають почувати себе комфортно увесь час, тож варто повідомити їх перед 
початком про місце розташування туалетних кімнат, ознайомити з програмою, попередити 
про час завершення заходу.

ПРИКЛАД ГРАФІКА ОДНОДЕННОГО ТРЕНІНГ

9.00 – 9.10 Відкриття, цілі та завдання тренінгу

9.10 – 9.40 Знайомство. Очікування. Огляд програми тренінгу. Правила. Практична інформація.

9.40 – 10.20 Діти та молоді люди груп ризику – характеристика цільової групи.

10.20 – 11.00 Звідки беруться права дитини?

11.00 – 11.20 Перерва

11.20 – 13.00 Права дитини, права людини: основні поняття.

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 14.40 Зобов’язання держави – дотримуватись, захищати, сприяти.

14.40 – 16.00 Обмеження прав людини: критерії правомірності.

16.00 – 16.20 Перерва

16.20 – 17.00 До кого і як звернутися у разі проблеми.

17.00 – 18.00 Зрозуміти одне одного і діяти заради змін.

18.00 – 19.00 Підведення підсумків та оцінювання.
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ЗАГАЛЬНИЙ ЧАС НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ

30 хв.

ЦІЛІ

Створити робочу атмосферу, де панують довіра, комунікаційний комфорт, від-
чуття компетентного освітнього середовища, яке спонукає до навчання та об-
міну досвідом.
Познайомити групу і тренерів.
Пояснити цілі тренінгу.

ПОРАДИ

Відкриття тренінгу та початок роботи з групою учасників потребує особли-
вої уваги тренера: необхідно створити довірливу атмосферу та зняти напружен-
ня, яке часто панує на початку семінару. Для учасників важливим є розуміння 
«формату» роботи та взаємодії, рівня довіри до тренера та експертів, відчуття 
комфорту та безпеки щодо гарантій визнання власної компетентності.

Тренер повинен розуміти, що від цього етапу роботи, який часто називають «ламанням 
льоду, криголамом» в значній мірі залежить успішність заходу, активність учасників, мож-
ливість проводити навчальні заняття у вибраному темпі та дотримуватися запланованого.

Знайомство
Представлення тренера та експертів, чіткість формулювань мети та завдань, можли-

вість познайомитися учасникам – головні елементи цього заняття. 
Знайомство – важлива частина семінару. Від того, як познайомляться учасники, зале-

жить успіх спілкування та роботи в групах. Учасники мають не просто знати одне одного по 
іменах, але й бачити в інших партнерів і просто цікавих людей.

Тренер має пам’ятати імена учасників заходу і звертатися до них по імені.

Очікування
Збір очікувань учасників семінару – це можливість актуалізувати індивідуальну мотива-

цію до участі та створити робочу атмосферу. 
Для цієї вправи характерним є те, що під час її проведення навіть найменш вмотиво-

вані учасники знаходять ті аспекти власної участі, які зорієнтовані на зміни у вміннях чи 
навичках.

Важливо провести вправу не формально, звертаючи увагу на озвучені учасниками очі-
кування та прокоментувати їх.

Ознайомлення з програмою освітнього заходу дає можливість усім зрозуміти логіку 
його побудови, виокремити важливі для себе навчальні блоки, «відшукати» актуальні чи 
цікаві питання.

Коментування програми тренером допомагає краще зрозуміти хід майбутніх занять та 
приготуватися до участі в них.

Під час підведення підсумків семінару бажано повернутися до «Дерева очікувань» та 
попросити кожного прокоментувати, які з очікувань реалізувалися.

Правила групової роботи
Робота на семінарі вимагає високо зібраності не лише від тренера, але й від учасни-

ків. Від того, наскільки ясними будуть інструкції, наскільки чітко буде витримуватися регла-
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мент роботи, чи будуть учасники конкретними у висловлюваннях, якою буде загальна дис-
циплінованість у дотриманні правил залежить успішність семінару та повнота виконання 
запланованого.

Досвід роботи з дорослими показує, що ця аудиторія, як і будь-яка інша, вимагає вста-
новлення правил, які будуть виконуватися усіма учасниками.  

Проте правила, «нав’язані» зверху тренером, не будуть сприйматися як непересічна іс-
тина, а іноді можуть і просто ігноруватися, як «дрібниця».

Для того, щоб правила «запрацювали», потрібно їх розробити та «прийняти» колективно.
У випадку відходу від правил чи їх порушення в ході роботи необхідно постійно нагаду-

вати, що дотримання правил є умовою успішності семінару.

Особливості проведення знайомства у дитячій аудиторії
Група об’єднується в пари. Важливо простежити за тим, щоб разом опинилися люди, як 

можна менш знайомі один з одним.
Завдання: «Уявіть, що кожен з вас – член закритого елітного клубу. Природно, що ви 

знайомі з усіма його учасниками, довіряєте їм, вам добре разом. Раз на рік двері клубу від-
криваються для всіх. У цей день ви можете спробувати ввести в коло членів клубу своїх 
друзів. Для цього вам належить підготуватися і дати своєму товаришеві таку рекоменда-
цію, щоб жоден з членів клубу не зміг проголосувати проти прийому новачка. Це нелегко, 
але можливо».

Завдання 1. (Час на виконання – 5 хвилин). Кожен з учасників пари подумає кілька хви-
лин і розповість своєму партнеру про одну зі своїх позитивних якостей. Так робить кожен у 
парі.

Завдання 2. Після того, як ви поділилися один з одним інформацією про свої позитивні 
якості, вам доведеться продумати, яким чином представити перед членами клубу вашого 
товариша.

Відрекомендувати його ви можете будь-яким максимально ефектним способом. 
Наприклад:

 ● інтерв’ю, що представляє героя, в теле- чи радіостудії;
 ● малюнок, комікс, шарж із подальшим театралізованим коментарем;
 ● інсценування, що представляє особисті якості кандидата;
 ● коментар спортивного оглядача (якщо ваш герой робить успіхи в спорті і саме тут 

проявляються його людські гідності, завзятість, надійність, сила волі), репортаж з 
виставки, концерту, конкурсу (за умови, що досягнення вашого героя проявляються 
саме в цій сфері діяльності).

Все, чим багата ваша фантазія, може виявитися вдалим. Подбайте лише про те, щоб 
обрана форма максимально відображала зміст вашого уявлення. Ще одна важлива деталь: 
розповідаючи про достоїнства людини, не забудьте назвати її ім’я! Тривалість виступу – 2-3 
хвилини. 

Після того, як усі пари представили один одного, з’ясовуємо, що дала кожному робота 
над завданням. Відзначаємо оригінальні ідеї та вдалі виступи, дружність атмосфери і важ-
ливість підтримки.
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Заняття 1 Знайомство

ЧАС

15 хв.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Не потрібні

СЦЕНАРІЙ

1. Привітайтеся з учасниками.
2. Якщо їхня участь передбачала певні конкурсні випробування чи відбір, за-

значте, що присутні на цьому заході отримали таку можливість, виявивши 
власну вмотивованість та за результатами відбору увійшли в групу кращих, 
на думку організаторів.

3. Подякуйте за зацікавленість у роботі цього освітнього заходу.
4. Представтесь, обравши одну із запропонованих форм:

Роздайте учасникам Ваше коротке резюме
Резюме має включати основну інформацію про Вашу професійну діяльність, а 

також про Ваш досвід роботи з дорослою аудиторією, успішні приклади. Ви можете 
включити в таке резюме інформацію про професійну підготовку та організації, які 
організовували Ваше навчання. Не зайвим буде також включити інформацію про 
сферу Ваших професійних інтересів, хобі. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ, довге і формальне резюме не цікаве учасників, вони хочуть бачити 
в Вас людину і професіонала.

Розкажіть про себе усно
Ви можете представитися коротко, познайомивши учасників з найважливішими 

моментами Вашої професійної підготовки та діяльності, досвідом і результатами. 
Важливо назвати ті інституції, які Вас підготували як тренера, особливо, якщо це 
солідні і відомі організації.

ПАМ’ЯТАЙТЕ, мало кому цікаво слухати біографію невідомої людини, слухачі від-
дають перевагу почути від Вас що-небудь цікаве.

Співбесіда
Назвіть себе – ім’я та прізвище, професію, як ви опинилися в проекті і запро-

понуйте учасникам задати Вам питання, які їх цікавлять. Відповідайте коротко, не 
обтяжуючи відповіді детальною інформацією. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ, учасники люблять чути веселі історії і легкий гумор під час такої 
співбесіди буде працювати на Вас в подальшому.

Вас представляють
Якщо є можливість бути представленим кимось із організаторів або замовників 

семінару, скористайтеся цим – це, як правило, «додасть ваги Вашій персоні».
Особливості проведення у дитячій аудиторії
В дитячій аудиторії слід подумати про потрібний рівень дистанції та близькості 

з учасниками.

Заняття 1 
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Кращим варіантом представлення буде те, де тренер пригадає щось, пов’язане 
з власною молодістю («Коли мені було 15…», «В 14 років я любила / не дуже любила 
навчатися…») та завершить представлення тими досягненнями, які викликають по-
вагу чи мають значущість для самого тренера. 

Не слід «загравати» з аудиторією і переходити на підлітковий сленг, не варто 
зображувати себе тим, ким ви не є насправді. Важливо, щоб діти довіряли вам та 
зрозуміли, відчули довіру до вашої мотивації роботи з ними. 

5. Чітко сформулюйте мету та освітні завдання цього семінару. Висловіть у формі очі-
кувань, якими мають стати результати навчання.

6. Запропонуйте учасникам познайомитися, обравши один із варіантів, відомих вам. 
Зручним, в умовах одноденного семінару, є коротке знайомство, яке виконується 
швидко і має неформальний характер та актуалізує професійну мотивацію. Далі про-
понується один із способів швидкої організації знайомства.

7. Об’єднайте учасників у пари.
8. Запропонуйте за 2 хвилини познайомитися: дізнатися ім’я учасника/ці, місце роботи 

та посаду, за що він/вона найбільше люблять професію, улюблене заняття у вільний 
час.

9. Запропонуйте по черзі представити одне одного.
10. Після кожного представлення подякуйте учаснику/ці.
11. Тренер має пам’ятати імена учасників і звертатися до них на ім’я. Для того, щоб за-

пам’ятати імена присутніх, після представлення кожного дякуйте за представлення, 
називаючи їх по імені. Після того, як представилися всі, можна попросити всіх ще раз 
по колу назвати свої імена або зробити конкурс – хто може без зупинки назвати на 
ім’я кожного. 
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Заняття 2 Очікування

ЧАС

10-15 хв.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Аркуш для фліп-чарту з надписом угорі «ОЧІКУВАННЯ» та намальованим на 
увесь аркуш контуром дерева, кольорові аркуші-самоклейки, надруковані копії 
графіку тренінгу за кількістю учасників.

СЦЕНАРІЙ

1. Прикріпіть на фліп-чарті аркуш з надписом «ОЧІКУВАННЯ».
2. Роздайте учасникам кольорові аркуші-самоклейки та попросіть записати на 

них 2-3 очікування від участі в семінарі.
3. Попросіть по черзі вийти до «дерева очікувань», прикріпити кольоровий аркуш та 

назвати власні очікування від участі. За потреби прокоментуйте названі очікування. 
Не забувайте дякувати учасникам.

4. Зробіть короткий огляд програми заходу та прокоментуйте за потреби, вказавши 
очікувані результати кожного з навчальних модулів. Підведіть загальний підсумок 
вправи, назвавши ті з очікувань, які збігаються з планами програми. Вкажіть на те, 
що багато з очікувань можуть реалізуватися за активної участі, плідного спілкуван-
ня та обміну досвідом.  

Заняття 2 
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Заняття 3 Правила групової роботи, 
практична інформація

ЧАС

5-10 хв.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Аркуш паперу для фліп-чарту з надписом «ПРАВИЛА», кольорові маркери.

СЦЕНАРІЙ

1. Розмістіть аркуш з надписом «ПРАВИЛА» на фліп-чарт.
2. Запитайте учасників навіщо на освітніх заходах зазвичай складаються пра-

вила роботи?
3. Запропонуйте подумати і сформулювати правила, необхідні для того, щоб семінар 

був успішним, учасники отримали задоволення від роботи, а все заплановане було 
зроблено.

4. Після кожної пропозиції запитайте у всієї групи чи погоджується вона з пропонова-
ним правилом? Навіщо воно потрібно?

5. Запишіть прийняте правило в новому рядку.
6. Якщо ви знаєте, що для успішної роботи потрібні правила, які ще не названі, запро-

понуйте їх самостійно. Після узгодження з групою запишіть їх.
7. Уникайте таких формулювань правил, які носять «забороняючий» чи «примусовий 

характер». Не починайте формулювання правил з заперечної частки «Не»

Прикладом правил можуть бути:
 ● ДОТРИМАННЯ РЕГЛАМЕНТУ 

(тобто діяти відповідно до розкладу занять, часу, встановленого для роботи і т.п.)
 ● ЛАКОНІЧНІСТЬ 

(прагнення одного з учасників сказати більше лишає можливості почути більше 
думок, що є важливим на семінарі)

 ● ГОВОРИТИ ПО ЧЕРЗІ 
(черговість визначається піднятою рукою, що дає можливість уникати непотріб-
ного шуму, одночасних виступів)

 ● ТРИМАТИСЯ ТЕМИ 
(попросіть учасників не виходити за рамки пропонованої теми і не переводити 
розмову в інше русло)

 ● ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
(в ситуації тренінгу це – перш за все – повага до права іншого висловити власну 
точку зору, відсутність персональної конфронтації)

 ● ГОВОРИТИ ВІД СЕБЕ (ПЕРСОНАЛЬНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ) 
(просіть учасників говорити від власного імені та уникати висловлювань на 
кшталт «усі знають», «більшість вважає», «загальновідомо, що..»)

Заняття 3 
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 ● КОНСТРУКТИВНІСТЬ 
(дискусія є важливим елементом навчання, але вона має бути не лише корек-
тною, але і конструктивною; просіть учасників не стільки критикувати інші точки 
зору чи пропозиції, стільки пропонувати власні)

 ● ТРЕНЕР-МОДЕРАТОР 
(поясніть, що для досягнення запланованого потрібно триматися визначеного 
для навчальних модулів часу; лише тренер знає, скільки потрібно часу на кожне 
завдання, а тому саме він визначає кількість можливих виступів, час для обго-
ворення і т.ін.)

 ● Також можуть бути запропоновані правила АКТИВНОСТІ, КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, 
ВИМКНУТИХ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ…)

8. Після того, як усі правила записані, запитайте, чи всі погоджуються зі складеним 
«каталогом» та чи готові їх дотримуватися?

9. Зверніть увагу на те, що правила – результат колективного рішення і ви будете на-
гадувати про необхідність їх дотримання.

10. Розмістіть правила на видному місці, щоб вони постійно були в полі зору учасників 
семінару.



Права дитини 
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ЗАГАЛЬНИЙ ЧАС НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ

Від 1 год. 40 хв. до 3 год. 40 хв. – в залежності від цільової групи і обраних 
методів. 

ЦІЛІ

Зробити характеристику такої цільової групи, як діти та молодь груп ризику.
Визначити основні цінності та принципи, на яких ґрунтуються права дитини.
Пояснити основні поняття, що є важливими для розуміння прав дитини/прав 
людини.
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Заняття 1 Діти та молоді люди груп 
ризику – характеристика 
цільової групи

ЧАС

40 хв.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Завдання для роботи в групах (Додаток 1). Текст-довідка щодо характеристики 
цільової групи: діти та молодь груп ризику (Додаток 2). Маркери. Великі (фор-
мат А-1) аркуші паперу.

СЦЕНАРІЙ

1. Це заняття проводиться в групі дорослих – соціальних працівників та педа-
гогів, юристів, журналістів, державних службовців, громадських активістів, 
які працюють в інтересах дітей груп ризику. Цей модуль тренінгу, якщо учас-
никами групи є самі діти, починаються з такого заняття.

2. Організуйте роботу учасників індивідуально, або в парах, або в малих групах (від 3 
до 6 осіб). Попросіть згадати історію дитини або молодої людини, яка представляє 
групу ризику. Історія може описувати, яким чином дитина чи молода людина потра-
пила до групи ризику та/або з якими проблемами вона зіштовхнулась, опинившись 
у складній ситуації. При постановці завдання бажано навести приклад – розказати 
історію від себе.

3. Об’єднайте учасників у малі групи – по 5-6 осіб. 

4. Попросіть їх поділитись своїми історіями між собою і, ґрунтуючись на цих історіях, 
записати на великому аркуші паперу тези, що характеризують таку групу, як діти 
та молодь груп ризику. Попросіть учасників розмістити свої плакати на стінах біля 
своєї групи. Скористайтеся матеріалами для цього заняття – завданням для роботи 
в групах (Додаток 1).

5. Зверніться до усіх груп з проханням по колу називати записані тези. Обговорюйте 
ці тези у великому колі, визначайте разом з групою, які тези повторюються. Запи-
суйте на фліп-чарті спільний результат обговорення. У підсумку ви маєте створену 
спільними зусиллями характеристику цільової групи – дітей та молоді груп ризику. 
Під час збору тез виходьте з учасниками на дві підгрупи: а) діти та молоді люди у 
конфлікті з законом, б) діти і молоді люди, які за різними причинами знаходяться в 
особливо уразливому стані і потребують особливої опіки у зв’язку з цим. Для диску-
сії і інформаційних повідомлень, скористайтеся довідковими матеріалами до цього 
заняття (Додаток 2). 

Заняття 1 
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6. Поясніть також, що до цільової групи, над характеристикою якої ми працювали, на-
лежать діти (особи до 18 років) і молоді люди – від 18 років. Поясніть, що ми не об-
межуємось тільки категорією «діти», оскільки з точки зору ресоціалізації межа між 
дитиною і молодою людиною є досить умовною. Втім, ми повинні усвідомлювати, що 
діти і особи від 18 років мають відмінності у юридичному статусі, і це впливає на на-
слідки їхньої поведінки і на те, яким чином будувати роботу з ними і в їхніх інтересах. 

7. Обговоріть з дорослими учасниками заняття, які методи використовувались для ро-
боти. Спитайте: 

 ● З якою метою проводилось це заняття?
 ● Що нового вони дізнались про дітей та молодих людей груп ризику? У яких рисах 

цієї групи утвердились? Що це означає у вашій роботі?
 ● Як ви думаєте, що самі діти груп ризику можуть сказати про себе? Як себе 

характеризують? 
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Заняття 2 Звідки беруться права дитини?

ЧАС

Від 40 хв. (з дітьми) до 1 год. 20 хв. (з дорослими).

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Картки для роботи в групах (Додаток 3). Великі аркуші паперу (Формат А-1). Мар-
кери. Довідковий текст (Додаток 4). Презентація «Права дитини» (Додаток 5).

СЦЕНАРІЙ

1. Якщо учасниками тренінгу є діти, переходьте до наступного кроку. Якщо дорослі, 
які працюють з дітьми груп ризику, попросіть їх уявити себе цими дітьми. Щоб учас-
никам легше було увійти в роль, ви можете дати 2 хвилини на те, щоб вони змінили 
щось в своєму одязі, додали якийсь елемент. Можна скористатись звичайними кан-
целярськими дрібницями, що завжди є на тренінгу. Нагадайте учасникам про харак-
теристику цільової групи, що була предметом обговорення на минулому занятті, і 
попросіть уявити себе саме дитиною, яка належить до цієї групи.

2. Проведіть вправу, що має в собі елементи вправ «Плавання до нової землі» із Посіб-
ника «Компасіто»2 і «Нова планета» із посібника «Навчання молоді правам людини»3. 
Для цього спочатку об’єднайте учасників у малі групи по 5-6 осіб. За кількістю груп 
мають бути підготовлені набори карток (Додаток 3). 

3. Попросіть учасників уявити, що всі вони відправляються до нової планети і мають по-
думати про свої бажання і потреби, що із них буде важливе для життя на новій планеті. 

4. Роздайте в групах набори карток і попросіть протягом 4 хв. разом переглянути усі 
картки, подумати і дописати на порожніх картках, що входять до набору, ті бажання 
і потреби, що, на їхню думку, не враховані у наборі карток. Це мають бути найважли-
віші бажання і потреби. Таких карток чотири, і учасники можуть заповнити їх всі або 
частково, або залишити порожніми.    

5. Повідомте учасників, що важливо розуміти про неможливість забезпечити і взяти 
з собою усі бажання і потреби. Тривалий час подорожі і обмежені ресурси не доз-
волять задовольнити усе, чого хочеться і чого потребуєш. Тому попросіть учасників 
протягом 5-х хвилин у групах передивитись усі картки і прийняти спільне рішення: 
які 15 карток вони залишать, а які відкинуть. Бажання і потреби, що були дописані в 
порожні картки, також входять до спільного числа і можуть бути залишені або від-
кинуті. Через 5 хв. мають залишитись лише 15 найважливіших, на думку учасників, 
бажань і потреб.  

6. Не зупиняйтесь і одразу наступним кроком зробіть нове повідомлення для груп. По-
відомте, що в результаті детальніших прорахунків і вивчення ресурсів виявляється, 
що можна взяти із собою лише 10 бажань і потреб. Тому у групи є 7 хв., щоб зробити 
цей складний вибір і відкинути усе зайве, залишивши лише 10 карток.

7. Зупиніть гру і попросіть групи по колу називати по одній картці, що в них залиши-
лись. Перенесіть на фліп-чарт ті бажання і потреби, що називають учасники. Якщо 

2 http://www.eycb.coe.int/compasito/ru/ 
3 http://edu.helsinki.org.ua/library/metodmaterials/navchannya-molod-pravam-lyudini   

Заняття 2 
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група називає одну із карток, запитуйте, яка група ще залишила цю картку. Ставте 
позначки на фліп-чарті біля тих бажань чи потреб, які згадуються й іншими групами. 
Це дозволить побачити, наскільки часто згадуються ті чи інші бажання або потреби, 
що може свідчити про рівень їхньої важливості.

8. Зібравши на фліп-чарті усі бажання і потреби, що залишили групи, організуйте дис-
кусію у загальному колі учасників, спираючись на такі запитання:

 ● Як вам працювалося в групах?
 ● Чи виникали суперечки? 
 ● Як у групах вирішувались питання, коли існувало декілька різних думок? 
 ● Які складнощі виникали під час роботи? Чому?
 ● Що допомагало у роботі?
 ● Про що свідчить перелік, що з’явився на фліп-чарті?
 ● Які картки з потребами і бажаннями були відкинуті на першому етапі, а які на 

другому етапі? Чому? 
 ● Що відрізняє ті картки, які залишились, і ті, що були відкинуті?
 ● У чому різниця між бажаннями і потребами?
 ● Що переважно залишилось у остаточному переліку: бажання чи потреби? Чому?

У переліку можуть залишитись пункти, що скоріше підпадають під поняття 
«потреби». Під час дискусії звертайте увагу учасників на ці пункти. Намагайтеся 
розібратись, чому вони залишились в остаточному переліку. Зверніть увагу, що 
іноді те, що нам здається бажаннями, насправді для дитини може бути важливою 
потребою.

Поставте також запитання:
 ● Якщо назвати перелік потреб документом, то що це нам може нагадувати? 

З групою учасників ви можете вийти на те, що такий документ може бути осно-
вою для декларації, конституції жителів нової планети.

9. Повідомте учасників про те, що схожою роботою займались представники урядів 
різних країн світу, коли працювали над текстом Конвенції ООН про права дитини та 
інших документів щодо прав людини та прав дитини. 

10. Зробіть 15-хвилинну міні-лекцію про історію формування підходів до захисту прав 
дитини,  ставлення до роботи з дітьми і молоді груп ризику. Скористайтеся для цьо-
го матеріалами (Додаток 4) та презентацією (Додаток 5), що додаються. 

У повідомленні вийдіть на перші документи, які стали важливими для юридич-
ного закріплення на світовому рівні прав людини і прав дитини. 

Зробіть особливий акцент на таких документах, як Конвенція ООН про права 
дитини, Міжнародний білль прав людини (три документи: Загальна декларація прав 
людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні права), Конвенція прав людини і основополож-
них свобод Ради Європи.

Якщо учасниками є дорослі, поінформуйте їх про документи Ради Європи і ООН, 
що мають характер рекомендацій. Поясніть, що в інтересах дітей та молоді груп ри-
зику особливе значення мають дві групи таких документів. Перша група – стосується 
стандартів роботи щодо забезпечення прав дітей у конфлікті з законом (перебува-
ють у закритих виховних закладах або мають контакт із правоохоронними органа-
ми). Друга група – стосується стандартів системи опіки і є важливою в контексті 
роботи щодо забезпечення прав дітей, які і сім’ї яких потрапили під особливу увагу 
й опіку держави (діти – споживачі наркотиків, діти, сім’ї яких опинились у складних 
життєвих обставинах і т.п.).

11. Якщо учасниками тренінгу є дорослі, обговоріть із ними те, що відбулось, які мето-
ди використовувались для роботи, щоб вони також були готові провести заняття 
з дітьми. Почніть із запитання: навіщо ми це робили? Ви зможете вийти на цілі за-
няття. Спитайте: Чому і навіщо про це варто говорити з дітьми? Що дає така вправа 
дітям груп ризику? Яким чином сприяє їх підтримці та ресоціалізації?
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Заняття 3 Права дитини, права людини: 
основні поняття

ЧАС

Від 40 хв. до 1 год. 20 хв.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Презентація «Права дитини» (Додаток 5). Довідковий текст (Додаток 4). 
Мультимедійний проектор. Екран. Ноутбук. Фліп-чарт. Великі аркуші паперу 
(Формат А-1). Маркери.

СЦЕНАРІЙ

1. Роздайте у малих групах, у яких працювали учасники, тексти Конвенції 
ООН про права дитини і попросіть у групах протягом 15 хвилин співстави-
ти перелік складених потреб зі статтями Конвенції, відповідаючи на такі 
запитання:

 ● Які потреби відповідають статтям Конвенції? Поставте біля таких потреб 
номери статей Конвенції.

 ● Які зазначені групою потреби не знайшли свого відображення в Конвен-
ції? Будьте готовими відповісти на запитання: чому так сталося?

 ● Які статті Конвенції не перекликаються з жодною із потреб, зазначених у 
переліку потреб? Що вони означають?

2. Попросіть учасників у групах знайти статті документів, що гарантують дитині/моло-
дій людині задоволення потреб, список яких був складений на попередньому етапі, 
і записати номери статей поряд із потребами. Потреби, до яких не була знайдена 
стаття документу, обводяться кружечком. 

3. Організуйте обговорення результатів роботи у великому колі. Для цього поставте 
такі запитання:

 ● Які потреби співпали зі статтями документів? (Тренеру: ставте біля пункту на 
фліп-чарті номери статей). Чому? Наведіть приклади.   

 ● Які важливі потреби не знайшли відображення у документах? (Тренеру: позна-
чайте такі пункти окремо). Як це можна пояснити?

 ● Які права дитини, що записані в Конвенції ООН про права дитини, не увійшли до 
списку складених групами потреб? Що вони означають?

 ● Що важливе або нове для Вас є висновками роботи і дискусії, що відбулась?
Якщо учасниками є дорослі, можна поставити їм додаткове запитання: 

 ● Наскільки і чому вони є важливими в контексті ресоціалізації дітей та молоді 
груп ризику?

4. Якщо учасниками є дорослі, зробіть невелику лекцію з використанням презентації 
«Права дитини» (Додаток 5). Відштовхуйтеся при цьому від висновків, що зробили 
учасники під час попереднього заняття. Наводьте приклади, звертайтесь із запи-
таннями до учасників, стимулюйте їх до запитань. Під час лекції та дискусії наго-
лошуйте на тому, що права дитини є категорією прав людини. При поясненні тез 

Заняття 3 
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презентації акцентуйте увагу на основних ознаках і поняттях, що характеризують і є 
важливими для прав людини.

5. Якщо учасниками є діти, об’єднайте їх у 7 малих груп (або пар, або трійок) і роздайте 
кожній групі по одній тезі. Попросіть подумати і потім розказати, як вони розуміють 
ту тезу, яку отримала їхня група. З використанням такого варіанту можна зробити 
заняття і для дорослих. Презентацією «Права дитини» (Додаток 5) можна скориста-
тися в якості підсумку або структурувати повідомлення від груп по черзі, підсумо-
вуючи результати роботи кожної групи окремим слайдом презентації і додатковою 
інформацією від тренера по цьому слайду.    

6. В кінці заняття запитайте учасників, про що нове вони дізнались, що було найваж-
ливішим, що залишилось під сумнівом. Разом з усією групою спробуйте відповісти 
на сумніви або зафіксуйте їх, щоб повернутися до них під час наступних занять, де 
це є можливим.

7. Якщо учасниками тренінгу є дорослі, обговоріть з ними методи проведення, з якою 
метою проводилось заняття, якими є специфіка проведення і змісту заняття, якщо 
учасниками  будуть діти.

Інші варіанти проведення
Заняття можна провести з використанням методів «Jigsaw» («Ажурна пилка»), «Карти 

знань», «Стіна, яка говорить» (опис методів у Додатку 6).
Для цього спочатку об’єднайте учасників у 7 «Домашніх груп» і роздайте кожній груп 

одну із 7-ох карток (уривків із тексту) з тезою і поясненням цієї тези. Попросіть їх ознайоми-
тись з однією із тез щодо прав дитини та її описом на картці, яка потрапила до їхньої групи. 
Повідомте групам, що вони мають стати експертами по цьому уривку, так щоб потім кожен 
із групи мав/мала можливість розповісти іншим про зміст тези. В групах треба не тільки 
прочитати свій текст, але й обговорити його, прийти до спільного розуміння. Дайте для 
цього групам 10-12 хв.

На наступному етапі об’єднайте учасників у 3 чи 2 групи (в залежності від загальної 
кількості) таким чином, щоб у кожній групі опинились представники кожної із 7-х груп. Та-
ким чином будуть створені «Експертні групи», у яких зібрались «Експерти» по своїх уривках. 
Завдання на цьому етапі для груп полягає в тому, що всередині груп протягом 15-20 хв. 
учасники мають познайомити одне одного зі своїм уривком тексту і всі разом мають вийти 
на спільне розуміння цілого тексту.

Далі працюйте з використанням методу «Карта знань». Попросіть учасників в тих самих 
«Експертних групах» протягом 15 хв. перенести своє розуміння тексту на великий аркуш 
паперу у вигляді своєрідної «Карти» міста з назвою «Права дитини». Покажіть приклад такої 
карти на іншому прикладі. Результатом має бути своєрідна карта з площами та вулицями, 
парками та будинками, місточками, річками, перехрестями вулиць і площами і т.п. 

Скористайтесь методом «Стіна, яка говорить», щоб усі учасники познайомились з ре-
зультатами роботи усіх груп. Для цього дайте 15 хв., щоб кожен міг підійти до карт інших 
груп і познайомитись з ними. Біля кожної карти має знаходитись представник/представни-
ця групи, яка її розробила, щоб розповідати, чому саме такою вийшла у них карта. Тих, хто 
чергує біля карт в групах мають замінювати, щоб усі могли вільно познайомитись з картами 
усіх груп. Тренер робить те саме, що й інші учасники.

На заключному етапі організуйте дискусію, починаючи з того, що учасники побачили на 
картах, на що робили акцент самі, що спільне, що відмінне. Виходьте на тези і пояснюйте 
їх, відповідайте на запитання учасників, пояснюйте різні позиції у випадку, якщо запитання 
мають контраверсійний характер. 



Як гарантуються 
права дітей та молоді 
груп ризику
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ЗАГАЛЬНИЙ ЧАС НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ

Від 2 год. до 2 год. 40 хв.

ЦІЛІ

Навчити ідентифікувати випадки, пов’язані з порушенням прав людини/прав 
дитини.
Визначити конкретні зобов’язання держави по відношенню до стандартів прав 
людини в контексті проблем прав дітей та молоді груп ризику.
Надати розуміння критеріїв правомірності обмежень прав людини.
Формувати вміння робити оцінку проблемної ситуації з позицій прав людини.
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Заняття 1 Зобов’язання держави – 
дотримуватись, захищати, 
сприяти 

ЧАС

40 хв.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Презентація «Міжнародні та національні документи про права дитини/права 
людини» (Додаток 7). Довідковий текст про типи документів про права людини 
(Додаток 8). Витяг із тексту Європейської конвенції, що містить статті (Додаток 
9). Довідковий текст щодо змісту окремих стандартів прав дитини (Додаток 10). 
Приклади опису коротких ситуацій, що стосуються прав людини, обсягом – 3-4 
речення і учасниками яких є діти груп  ризику (Додаток 11). Довідковий матері-
ал «Методи тренінгу» (Додаток 6). Таблички з написом «ТАК» та «НІ». Фліп-чарт. 
Великі аркуші паперу (Формат А-1). Маркери. Мультимедійний проектор. Екран. 
Ноутбук.

СЦЕНАРІЙ

1. Зробіть 15 хвилинну міні-лекцію за допомогою презентації (Додаток 7) про 
основні міжнародні та національні документи, в яких закріплені права люди-
ни і права дитини. Намагайтеся звертати увагу на особливості цих докумен-
тів. Спроба спрощеного опису цих особливостей, щоб бути зрозумілими для 
підлітків, подається нижче. У разі проведення заняття для підлітків, багато 
залежить від вміння донести інформацію для дітей у зрозумілій для них фор-
мі. У залежності від особливостей групи, можна робити пояснення конкрет-
нішими і глибшими або надавати зовсім поверхову інформацію. 

Користуючись презентацією (Додаток 7) можна зробити короткий огляд 
структури окремих важливих документів.

2. Об’єднайте учасників у малі групи по 5-6 осіб, роздайте їм витяг із тексту Європей-
ської конвенції, що містить одну із статей (Додаток 9) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 зі 
статтею 1 Протоколу №12, стаття 2 Протоколу 1.  

3. Протягом 10 хв. попросіть у групах подивитись на права людини, що гарантуються 
цією Конвенцією, і придумати пантоміму на одну із статей, з якою в нашій державі, 
на думку учасників, є проблеми.

4. Попросіть групи по черзі продемонструвати свої пантоміми. При цьому інші учасни-
ки мають відгадати, про яке право йдеться. 

5. Після кожної пантоміми обговоріть у загальному колі учасників питання, які дії по-
винна зробити держава для того, щоб це право було гарантовано. Робіть невеликі 
паузи, якщо учасникам треба звернутись документу. По можливості пояснюйте різні 
аспекти того чи іншого права, робіть посилання на Конвенцію ООН про права дити-
ни, пояснюючи, що означають ці права людини в ситуації дитини. Проведення занят-

Заняття 1 
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тя вимагає досить ґрунтовної підготовки тренера щодо змісту окремих стандартів 
прав людини/прав дитини. У допомозі може бути Додаток 10, в якості довідкового 
матеріалу.

6. Якщо час дозволяє, повторюйте вправу, починаючи з пункту 3. Можна давати учас-
никам менше часу на підготовку. 

7. Підведіть підсумок, повернувшись до тези, що кожному праву людини/дитини ко-
респондує обов’язок держави. Важливо розуміти, які саме має зобов’язання держа-
ва  щодо прав людини/дитини. Це залежить від того, про яке право людини/дитини 
йде мова, і від конкретної ситуації. Усі зобов’язання держави можна об’єднати у три 
категорії: «дотримуватись», «захищати», «сприяти».

Інші варіанти проведення
Заняття можна провести з використанням методу «Займи позицію». Для цього заздале-

гідь підготуйте опис коротких ситуацій, що стосуються прав людини, обсягом – 3-4 речення 
і учасниками яких є діти груп  ризику. Приклади таких ситуацій додаються (Додаток 11).

В одному куточку аудиторії розмістіть табличку з написом «ТАК», в іншому – «НІ». По-
середині  – між позиціями – можна протягнути мотузку, що буде символізувати своєрідну 
шкалу позиції.

Учасникам зачитується коротка історія із запитанням, чи порушуються в кожній ситуації 
права людини/права дитини. Учасники повинні зайняти свою позицію. Ті, хто сумнівається, 
можуть ставати посередині, або ближче до позиції «ТАК», або ближче до позиції «НІ». 

Є декілька принципів:
 ● позиція має бути аргументованою;
 ● завжди можна змінити свою позицію, але бути готовими пояснити – чому;
 ● тренер надає слово по черзі і визначає час для висловлювання.

Запропонуйте учасникам під час висловлювання користуватися методом ПРЕС. Ви-
користання цього методу дозволяє досягти чіткості і лаконічності під час висловлювань 
учасниками. Особливо цінним буде використання методу ПРЕС, якщо учасниками є підлітки, 
оскільки за допомогою цього методу формується також вміння визначати, висловлювати та 
обґрунтовувати власну позицію. Опис використання методу ПРЕС знайдіть у додатку «Мето-
ди тренінгу» (Додаток 6).

В ході дискусії навколо історій ставте запитання, пов’язані з обов’язками держави в 
кожній і ситуації: що повинні робити або не робити державні органи. Виходьте з учасниками 
на  3 умовні категорії обов’язків держави: «дотримуватись», «захищати», «сприяти».
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Заняття 2 Обмеження прав людини: 
критерії правомірності

ЧАС

1 год. 20 хв. – 2 год. 40 хв.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Довідковий матеріал для тренерів «Критерії правомірності обмежень прав лю-
дини» (Додаток 12). Приклади фабул справ, що можуть бути обрані для заняття 
(Додаток 13). Текст Європейської конвенції (Додаток 14). Завдання для робо-
ти в групах (Додаток 15). Рішення по справах, що є предметом заняття (Дода-
ток 16). Мультимедійний проектор. Екран. Ноутбук. Фліп-чарт. Великі аркуші па-
перу (Формат А-1). Маркери.

СЦЕНАРІЙ

1. Почніть заняття з нагадування, що більшість прав людини можуть піддава-
тись обмеженням. Виключенням є лише свобода від тортур та жорстокого 
поводження та свобода від рабства, оскільки жодні обставини, жодні цілі не 
можуть виправдати рабство або нелюдське та таке, що принижує гідність, 
поводження і покарання. 

2. Під час попереднього заняття мова йшла про те, яким чином держава гарантує до-
тримання і захист прав людини, яким чином сприяє їх непорушності. Держава  може 
й обмежувати права людини. Це вона робить у рамках тих самих функцій: дотриму-
ватись, захищати, сприяти. Наприклад, маючи свободу вираження поглядів, журна-
ліст не може розповсюджувати інформацію про стан здоров’я людини, принаймні 
без її згоди. 
Ви можете наводити подібні приклади і запитувати учасників: 

 ● Чому, на вашу думку, можуть існувати такі обмеження?
 ● Чим можуть бути обґрунтовані обмеження прав людини?

Таким чином ви зможете мотивувати учасників для наступного кроку заняття, 
що передбачає подання інформації у формі міні-лекції.     

3. Зробіть 10-15-хвилинну міні-лекцію щодо правомірності обмежень прав людини. 
Перед початком міні-лекції можна пояснити учасникам, що мова буде йти про сво-
єрідний тест, який у своїй практиці використовують міжнародні органи, приймаючи 
рішення стосовно питання, чи було порушення того чи іншого права людини. У по-
всякденній практиці розуміння цих критеріїв також є важливими для аналізу ситуа-
ції. Для міні-лекції можна скористатись презентацією (Додаток 12).

Головним завданням міні-лекції є пояснити чотири пункти-запитання для аналі-
зу ситуації:

 ● Чи мало місце втручання в право?
 ● Чи «передбачено законом» (поняття «закон» у даному випадку розуміється як 

«законодавство» і включає в тому числі підзаконні нормативні акти) таке втру-
чання? Важливими є критерії доступності і чіткості закону.

Заняття 2 
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 ● Чи мали дії держави щодо обмеження права «легітимну мету»? Під легіти-
мною метою розуміються цілі (цінності), заради яких право може бути обмеже-
ним. Важливим є те, що перелік таких цілей зазвичай містить норму документу 
щодо гарантій того чи іншого права  і перелік цей є вичерпним. Прикладами мо-
жуть бути: «захист прав і свобод інших осіб», «охорона громадського порядку», 
«суспільна безпека» і т.п.

 ● Чи було втручання «необхідним в демократичному суспільстві»? Важливими є 
критерії пропорційності дій тій меті, заради якої право піддавалось обмеженням, 
невідкладності таких дій – в інший спосіб практично не можна було досягти «ле-
гітимної мети».
Кожен пункт критеріїв правомірності обмежень прав людини ілюструйте 

прикладами. 
4. Об’єднайте учасників заняття у 3 групи та роздайте «ролі»: «представники держа-

ви», «представники заявника», «судді». Надайте групам тексти фабули справи (До-
даток 13) і повний текст відповідної статті Конвенції про захист прав людини і ос-
новоположних свобод (Додаток 9) та поставте завдання (Додаток 15) для ролей 
«Уряд» і «Заявник» підготувати 4-х хвилинний виступ з аргументацією з позиції своєї 
ролі, а для ролі «Суд» – продумати можливі аргументи сторін і підготуватись до за-
слуховування цих аргументів і прийняття рішення. На виконання завдання дайте 
групам 10-15 хв. Поясніть, що аргументація позиції має ґрунтуватись на критеріях 
правомірності обмежень прав людини, пояснення яких відбулось під час попере-
дньої міні-лекції.

5. Після ознайомлення з матеріалами та підготовки сторін представник від групи, яка 
представляє інтереси заявника, зможе виступити перед Судом та відповісти на його 
запитання. Мета такого виступу – переконати Суд у тому, що державою було пору-
шено відповідну норму (статтю) Конвенції. Час на висловлення аргументів – 4 хв. Час 
на запитання від суду – 2 хв.

6. Наступним перед Судом виступить представник від держави з аргументами, які бу-
дуть  доводити правомірність обмежень. Після цього, група яка представляє держа-
ву, також відповідає на запитання Суду. Час на висловлення аргументів – 4 хв. Час на 
запитання від суду – 2 хв.

7. «Суд», заслухавши сторони, шляхом обговорення та голосування, протягом 5-7 хви-
лин визначає: чи було порушення відповідного права людини у цій ситуації. На цьо-
му етапі використовуйте метод «Акваріум»: «судді» проводять обговорення вголос, 
а інші учасники уважно слухають і аналізують, відповідаючи на такі запитання:

 ● Які аргументи «Суд» взяв до уваги? Чому?
 ● Які аргументи були відхилені? Чому?
 ● У чому була різниця в позиції «суддів»?
 ● Яким чином «Суд визначив», яким буде рішення?
 ● Чи була особлива думка окремих «суддів»? Яким чином судді, які мали окрему 

думку, повідомили про неї?  
8. Після того, як група «Суд» винесла своє рішення, обговоріть з усіма учасниками, як 

працював Суд, користуючись запитаннями, що були поставлені учасникам раніше 
(попередній пункт).

9. Можна попросити учасників з особистої позиції, а не позиції ролей, які вони мали 
проголосувати, як вони вважають – чи були порушені права людини. Якщо є час, 
можна заслухати додаткові аргументи і обговорити їх.

10. Ознайомте учасників з рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) (Дода-
ток 16) та прокоментуйте аргументи Суду і деталі справи, які мали для рішення 
важливе значення.
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Інші варіанти проведення
Існує декілька варіантів організації роботи з конкретною справою. Вибір форми роботи 

залежить від мети і наявності часу.
В умовах браку часу можна провести скорочений варіант вправи. Для цього не визна-

чайте ролей суддів. По завершенню виступів сторін запропонуйте учасникам проголосува-
ти, визнав чи не визнав суд порушення права, і пояснити, чому вони так думають. Ознайо-
мте учасників з рішенням ЄСПЛ та прокоментуйте аргументи Суду і деталі справи, які мали 
для рішення важливе значення.

Може бути варіант, у якому фабула справи не буде містити статті Конвенції, на пору-
шення якої скаржаться заявники. Тоді для груп завдання ускладнюється. Вони не тільки 
мають підібрати аргументи, але спочатку визначити, якої саме статті Конвенції стосується 
ситуація.

Особливості проведення у дитячій аудиторії
Враховуючи складність проведення вправи за методом симуляції у дитячій аудиторії, 

краще провести її скорочений варіант. Слід врахувати й те, що у форматі «слухань у суді» 
діти як-правило «переграють», починають думати більше не про зміст завдання, а про  те, 
яким чином перемогти. Змагальність у цій вправі є недоречною та забере багато часу.

Для уникнення подібних проблем, запропонуйте групам сформулювати та записати 
на великому аркуші 3-5 аргументів-тез на користь власної позиції (чи то заявника, чи то 
держави). Після чого нехай групи обміняються аркушами та спробують доповнити ще 1-2 
аргументами.

Поверніть перелік аргументів-тез у групу та попросіть коротко їх озвучити вголос.
В ході представлення задавайте уточнюючі запитання.
Після представлення запропонуйте учасникам проголосувати визнав чи не визнав суд 

порушення права і пояснити – чому вони так думають. Ознайомте учасників з рішенням 
ЄСПЛ та прокоментуйте аргументи Суду і деталі справи які мали для рішення важливе 
значення.
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ЗАГАЛЬНИЙ ЧАС НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ

Від 1 год. 20 хв. – до 2 год. 40 хв.

ЦІЛІ

Надати уявлення, як працює система захисту прав дітей та молоді групи ризику.
Визначити шляхи можливих дій у разі проблемної ситуації: які служби працю-
ють, до яких із них і в яких ситуаціях звертатися, хто і які функції виконує.
Зрозуміти ролі і систему взаємодії різних служб та організацій для ефективного 
забезпечення і захисту прав дітей та молоді груп ризику.
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Заняття 1 До кого і як звернутися у разі 
проблеми

ЧАС

40 хв. – 1 год. 20 хв.

МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ

Картки «Служби-функції» (Додаток 18). Презентація «Забезпечення і захист 
прав дітей та молоді груп ризику» (Додаток 17). Опис проблемних ситуацій (До-
даток 11). Мультимедійний проектор. Екран. Ноутбук. Фліп-чарт. Великі аркуші 
паперу (Формат А-1). Маркери.

СЦЕНАРІЙ

1. Почніть заняття із запитання: Хто працює в Україні в інтересах дітей та моло-
ді груп ризику? Отримуючи відповідь, просіть пояснити, чому була названа 
та чи інша організація, що саме і чому вона була названа. Фіксуйте усі відпо-
віді на фліп-чарті.

2. Роздайте картки (Додаток 18), на яких зазначені служби і організації, які працюють 
в інтересах дітей та молоді, на зворотній стороні яких зазначені їхні функції щодо 
забезпечення і захисту прав дітей та молоді груп ризику. Попросіть учасників озна-
йомитись з тими картками, що вони отримали.

3. Організуйте ознайомлення з матеріалом за методом «Навчаючи вчусь». Для цього по-
просіть усіх учасників піднятись, вільно пересуватись по аудиторії і, зустрічаючись з 
іншими, ділитись інформацією зі своєї картки і отримувати інформацію від інших сто-
совно змісту їхніх карток. Головне завдання – максимально познайомитись з інформа-
цією, що є у картках усіх учасників, і познайомити інших зі змістом своєї картки.

4. Зробіть міні-лекцію з використанням презентації (Додаток 17), залучаючи учасників 
до пояснення функцій різних служб і організацій, з якими вони щойно познайоми-
лись. Від себе додавайте важливу інформацію, якої буде не вистачати.

5. Підводьте підсумок, щоб у учасників склалося чітке уявлення про схему роботи різ-
них служб і організацій. Якщо часу не вистачає, можна обмежитись міні-лекцією з 
використанням презентації. 

Інші варіанти проведення
Можна побудувати заняття, працюючи із ситуаціями. Цей варіант можна використати 

або замість описаного вище сценарію, або як продовження, якщо часу вистачає.
Об’єднайте учасників у малі групи і запропонуйте для роботи одну із проблемних ситуацій, 

що описані в Додатку 11. Можна запропонувати різні ситуації різним групам, якщо час дозволяє. 
Роздайте в групи великі аркуші паперу з намальованими на них 3-ма колами (одне в 

середині іншого) і картки (Додаток 18) з написами служб і їхніх функцій. Найменше коло 
всередині  має надпис: «Обов’язково скористуюся». Друге коло: «Можливо скористуюся». 
Зовнішнє – найбільше коло: «Скоріше за все, не буду користуватись». Поза колами: «Точно 
не буду користуватись». Попросіть, ознайомившись із ситуацією, прикріпити картки зі служ-
бами у різні кола, відповідно до того, як ці служби і організації будуть задіяні. 

За результатами роботи в групах, яка може тривати 15-20 хв., організуйте обговорення 
навколо питання: «Чому такими були рішення?».

Заняття 1 
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Заняття 2 Зрозуміти одне одного і діяти 
заради змін

ЧАС

40 хв. – 1 год. 20 хв.

МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ

Правила групи для заняття з використанням елементів вправи «Узи співпраці» 
(Додаток 19). Фліп-чарт. Великі аркуші паперу (Формат А-1). Маркери.

СЦЕНАРІЙ

1. Проведіть заняття з використанням елементів вправи «Узи співпраці», по-
сібника «Компас»4. Поясніть, що суть вправи на цьому тренінгу у відтворенні 
схеми зв’язків між  різними учасниками, з ким зазвичай можуть взаємодіяти 
діти та молоді люди груп ризику. 

2. Об’єднайте учасників у чотири групи, які представлятимуть чотирьох учасників цих 
взаємовідносин. Ролі груп у будуть різними. Якщо це дорослі люди, які виконують ту 
чи іншу роботу в інтересах дітей та молоді груп ризику, то це можуть бути такі ролі, 
як «Служба у справах дітей», «Міліція», «Школа», «Недержавні організації» і т.п. Якщо 
це діти, можна скористатися такими ролями: «Діти», «Міліція», «Батьки або законні 
представники», «Школа» і т.п. Ролі можна обрати в залежності від особливостей ці-
лей і цільової групи.

3. Попросіть учасників згадати функції різних служб, про які говорили на попередньо-
му занятті, і записати в групах щонайменше 5 функцій своєї ролі на аркуші паперу. 

4. Запропонуйте кожній групі коротко представити результат роботи. Поясніть, що у 
ході обговорення усі мають право пропонувати і власне бачення функцій групи, що 
робить презентацію. І за бажанням група, що доповідає, може внести корективи у 
свої записи.

5. Після усіх представлень попросіть знову повернутися до роботи у групах. Цього 
разу вони мають сформулювати свої вимоги до усіх інших «учасників» процесу взає-
модії, тобто визначити, що їм потрібно від інших, щоб якісно виконувати свої функції. 
Нехай сформулюють 3-5 вимог до кожної з груп.

6. По завершенню роботи попросіть переглянути усі вимоги і визначити 6 найважливі-
ших вимог. Роздайте кожній групі 6 мотузок довжиною приблизно 1м.

7. Кожній групі роздайте копію «Правил гри» (Додаток 19). Поясніть, що на наступному 
етапі усі «учасники» зможуть висунути свої вимоги до інших, на що буде виділено 
час.

8. Розташуйте в центрі кімнати в коло 4 стільці  із табличками з обраними «ролями». 
Нехай кожна група займе місце біля свого стільця.

9. Поясніть, що на кожен з раундів переговорів буде 5 хв. Якщо висунута вимога при-
ймається іншою стороною без заперечень, учасники, що висували вимогу, зав’язу-
ють між стільцями одну з виданих їм мотузок.

4  http://www.coe.int/web/compass/table-of-contents

Заняття 2 
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10. Розпочніть переговори та вчасно завершуйте етапи, навіть якщо групи ще не за-
вершили переговорів. За результатами 3 раундів стільці виявляться зв’язаними між 
собою, створюючи, свого роду, мереживо, переплетіння.

11. Відразу перейдіть до обговорення.
12. Попросіть учасників  по черзі від груп висловити свої думки з приводу результатів та 

дати відповіді на запитання:
 ● Чи важко було виконувати ролі? Чому саме?
 ● З ким і чому було найлегше вести переговори і домовлятися, а з ким найсклад-

ніше? Чому?
 ● Які вимоги були прийняті, а які ні? Чому? 
 ● Які несподіванки були у переговорному процесі? Чим їх можна пояснити?
 ● Що важливого дізналися учасники під час цієї вправи, що корисного в ній було?

Інші варіанти проведення
Вправу можна зробити з використанням описаного сценарію, але окрім ролей роздати 

усім групам одну проблемну ситуацію. Тоді функції і вимоги до інших будуть визначатись з 
групами відповідно до конкретної ситуації.





Підведення підсумків 
та оцінювання
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Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику

ЗАГАЛЬНИЙ ЧАС НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ

40 хв.

ЦІЛІ

Підвести підсумки, закріпивши основні висновки зроблені під час тренінгу.
Оцінити рівень досягнення учасниками навчальних цілей.
Визначити шляхи і способи використання отриманих знань та навичок у подаль-
шій діяльності.

ПОРАДИ

Підведення підсумків
Підведення підсумків – один з найважливіших етапів роботи на тренінгу. Для ор-
ганізаторів навчання це – можливість оцінити ефективність навчання через зво-
ротній зв’язок та з’ясувати ступінь оволодіння новим матеріалом учасниками.

Тренери, що проводять підведення підсумків, мають продумати та підготувати такі за-
питання та так побудувати прикінцеве обговорення, щоб максимально використати думки 
учасників для оцінки тренінгу в цілому, окремих його складових, зрозуміти важливість ок-
ремих питань для цільової групи. Зазвичай учасники схильні узагальнювати свої враження, 
тому, вислуховуючи відповіді, слід ставити уточнюючі запитання, просити конкретизувати 
думки.

Слід врахувати, що саме прикінцеве обговорення фіксує в учасників загальне враження 
від навчання, його користь та практичну спрямованість, емоційний стан. 

Для учасників семінару підведення підсумків – актуалізація вивченого матеріалу, з’ясу-
вання власних досягнень,  можливість через прослуховування рефлексій інших зафіксувати 
важливі моменти навчання.

Оцінювання та завершення
Кінцевий етап тренінгу здійснюється як для формального збору інформації про індиві-

дуальне оцінювання учасниками його складових, так і для отримання зворотного зв’язку з 
питань організації тренінгу, логістики і т.п.

Організатори заходу, виходячи з потреб, можуть вносити у прикінцеву анкету запи-
тання, відповіді на які допоможуть краще зрозуміти специфіку цільової групи, її запити 
та потреби. Це допоможе коригувати програму навчання та краще організувати роботу в 
подальшому.

Індивідуальне заповнення анкети ще раз актуалізує важливі моменти навчання, дає 
можливість проаналізувати користь від освітнього заходу.

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Бланк оцінювальної анкети (Додаток 20).
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ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ОЦІНЮВАННЯ

СЦЕНАРІЙ

Підведення підсумків
1. Зробіть короткий огляд програми – основні теми та види діяльності, наголо-

сить на тому, що програма навчання була досить інтенсивною та насиченою.
2. Попросіть учасників пригадати усі етапи тренінгу та дати оцінку власним відчуттям 

та емоційному стану на кінець семінару.
3. Запропонуйте кільком учасникам, хто бажає, дати відповідь на запитання: «Яким є 

емоційний (відчуття) стан на момент завершення тренінгу?»
4. Вислухайте усіх, хто хоче висловитися.
5. Зверніть увагу учасників на «Дерево очікувань» (аркуш з зафіксованими очікування-

ми учасників) та нагадайте, що на початку тренінгу кожен з них формулював власні 
очікування від навчання.

6. Попросіть кожного учасника по черзі підійти до аркуша (за браком часу цього можна 
не робити) та, прочитавши написане, сказати, наскільки ці очікування реалізували-
ся. Під час вправи ставте учасникам уточнюючі запитання:

 ● Що було для вас найважливішим із пропонованого матеріалу?
 ● Яке з занять мало практичну користь? Чому?
 ● Над яким з питань доведеться ще працювати?
 ● Що з пропонованого на тренінгу було новим чи стало зрозумілим з іншої 

перспективи?
 ● Що змінилося у ставленні до теми?

7. Вислухавши усіх учасників, подякуйте за відповіді та співпрацю. 
8. Поділіться коротко власними враженнями від тренінгу та роботи учасників.

Оцінювання та завершення
1. Поясніть учасникам, що організація освітніх заходів для спеціалістів потребує перш 

за все врахування потреб та запитів учасників.  Саме тому індивідуальна оцінка кож-
ним усіх складових програми та організаційних моментів важлива для планування 
подальшої роботи.

2. Поясніть, що анкети є анонімними, а інформація з них є конфіденційною і використо-
вується лише організаторами навчання.

3. Попросіть після отримання анкети з відповідальністю віднестися до її заповнення.
4. Наголосіть, що важливим є не лише дати оцінку, а й пояснити її, давши розгорнутий 

коментар.
5. Визначте час на заповнення анкети – 15 хв. Та роздайте кожному бланк.
6. Після заповнення анкет подякуйте ще раз усім за роботу: як учасникам, так і експер-

там та колегам-тренерам.





Додаток 1
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Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику

Завдання для роботи в групі

1. Обговоріть у групі – які риси притаманні дітям та молоді груп ризику. Звертайте 
увагу при цьому на те щоб зазначити риси соціального, психологічного характеру, 
рівень освіти, поведінка і т.п. 

2. Запишіть результати вашої  роботи в групі на великому аркуші паперу. 

3. Представте результати роботи групи. 

Час на роботу в малій  групі: 10 хв. 

Час на презентацію: 3–4 хв.
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ДІТИ ТА МОЛОДІ ЛЮДИ ГРУП РИЗИКУ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

Аналіз національного законодавства у сфері захисту прав дітей, сучасної наукової лі-
тератури доводить відсутність визначеного і закріпленого в нормативно-правових актах 
поняття „дітей або молодих людей груп ризику”. 

У той же час поняття „діти з сімей груп ризику”, вживається досить часто. У психології, 
педагогіці, соціальній педагогіці до даної категорії дітей відносять тих, хто відчуває труд-
нощі у навчанні, психічному розвитку, соціальній адаптації, побудові взаємин з дорослими й 
однолітками, соціалізації в цілому. 

Так само можна зустріти поняття діти із соціально вразливих сімей або соціально 
вразливі діти. Але вони складають невеликий відсоток соціально вразливих верств на-
селення, що визначаються законодавчими та правовими актами. Так, соціально вразли-
вими верствами населення1, в широкому розумінні, є представники вразливих/пригні-
чених верств населення, а саме: індивіди або соціальні групи, що мають більшу ніж інші 
ймовірність зазнати негативних впливів соціальних, екологічних факторів або дістати 
хвороби. Це інваліди, ветерани війни, колишні в’язні концтаборів, люди похилого віку, 
особи, що втратили годувальників, особи постраждалі в наслідок аварії на Чорнобиль-
ській АЕС тощо. 

Розглядаючи соціально-психологічний аспект потрапляння дітей, молодих людей до 
так званої групи ризику, важливо враховувати саме таку характеристику як вразливість, 
але дещо в іншому контексті. А саме маргіналізованість2 середовища, в якому проживає і 
виховується дитина, молода людина, і в першу чергу це стосується сім’ї. 

Вразливість, обумовлена впливом маргінального середовища, на відміну від вразливо-
сті, що пов’язана з певними обставинами, як то втрата годувальника, сирітство, притаманна 
більш широкому колу осіб, серед яких діти і молоді люди складають більшість, це такі кате-
горії дітей або молодих людей які:

 ● потерпають від насильства в сім’ї;
 ● виховуються в родинах, в яких мають місце серйозні конфлікти;
 ● ВІЛ-інфіковані, хворі на СНІД;
 ● залежні від алкоголю, наркотиків;
 ● виховуються в родинах, які мають низькі доходи через безробіття, відсутність году-

вальника, фізичні вади, низький рівень професійної підготовки тощо;
 ● вагітні дівчата-підлітки;
 ● молоді люди гомосексуалісти/лесбіянки, які мають особисті або сімейні проблеми;
 ● мають соматичні (тілесні) чи психічні захворювання або інвалідність;
 ● іммігранти та меншини, що мають недостатні ресурси та можливості або ті, хто став 

жертвою расизму, сексизму або інших форм дискримінації;
 ● мають затримки розвитку (інваліди розвитку);
 ● мігранти та біженці, які мають недостатні необхідні ресурси;
 ● мають проблеми, пов’язані з навчанням в школі;
 ● перебувають у стресовому стані, пов’язаному з травмуючими подіями;
 ● залишили сім’ю – бездомні.

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту най-
більш вразливих верств населення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/1381-2011-%D0%BF

2 Сім’ї, в яких існують порушення соціальної регуляції поведінки, а також викликані ними прояви асоціальності та 
негативні психічні стани. Маргінали – це люди, які не зуміли пристосуватися до домінуючої культури чи субкультури 
і виявилися витісненими на узбіччя соціального життя.
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Частина обставин, що визначають вразливість співпадає із визначеними на зако-
нодавчому рівні складними життєвими обставинами3. Так, надання соціальних послуг 
передбачає комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабі-
літаційних та інших заходів, спрямованих на окремих індивідів чи соціальні групи, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з ме-
тою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення 
до повноцінного життя. Відповідно до отримувачів відносять: громадян, що не здатні 
до самообслуговування через різні обставини (у зв’язку з похилим віком, хворобою, ін-
валідністю); громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації, а їх середньомі-
сячний сукупний дохід є нижчим від встановленого прожиткового мінімуму (безробітні, 
що шукають роботу; біженці; постраждалі від стихійних лих тощо); діти та молодь, що 
знаходяться у складній життєвій ситуації (інваліди, сироти, безпритульні, малозабезпе-
чені тощо).

Водночас існує законодавчо закріплене визначення категорії дітей, щодо яких здійс-
нюється соціальний супровід4 з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підви-
щення їх соціального статусу, а саме соціально незахищені діти та молодь.

Отже, враховуючи, що офіційно визнаного, законодавчо або нормативно урегульова-
ного визначення категорії дітей, молодих людей груп ризику не існує, тому до цієї категорії 
можна умовно віднести осіб у віці від 14 до 25 років, які в силу певних обставин свого жит-
тя більше інших категорій піддаються негативним впливам, як з боку членів родини, так і 
деструктивних елементів суспільства, що стає причиною їх соціальної дезадаптації. Їх соці-
альний стан за тими чи іншими ознаками не має стабільності, вони практично не можуть 
самотужки перебороти труднощі, які виникли в їхньому житті. Все це в результаті може 
призвести до втрати соціальної значущості, духовності, морального образу і навіть біоло-
гічної смерті.

Це насамперед підлітки та молоді люди, що є споживачами наркотиків, перебувають у 
конфлікті з законом (вчиняють правопорушення, перебувають на обліках ОВС), засудженні 
з випробуванням, або звільнені від кримінальної відповідальності з застосуванням приму-
сових заходів виховного характеру, перебувають на обліках в наркологічних диспансерах як 
хронічні алкоголіки, ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД.

Остання група ДМЛГР має ризик порушення прав не в наслідок свого статусу або захво-
рювання, а в наслідок необізнаності оточуючих щодо «специфічності» особи, що належить 
до цієї групи. Адже прийом антиретровірусних препаратів, тягне за собою необхідність до-
тримання графіку прийому ліків. Як бути, якщо така особа затримується правоохоронними 
органами і поміщується в кімнату для затриманих або в ізолятор тимчасового тримання, де 
наявність у особи будь-яких медичних препаратів заборонена?

Особливість ДМЛГР груп ризику полягає в тому, що вони внаслідок певних обставин 
більше ніж інші діти та молоді люди перебувають в стані „безпорадності”. Саме так можна 
визначити той стан коли ДМЛГР не можуть впоратися зі своєю проблемою самотужки, 
а звернутися за допомогою не хочуть, знову ж в наслідок певних обставин (небажана 
вагітність, набуття ВІЛ-позитивного статусу тощо), або не можуть чи не знають до кого. І 
цей стан викликає у дитини чи молодої людини стан дискомфортності, який посилюється 
низкою обставин, конкретних життєвих обставин, на які ця особа вплинути самостійно не 
може, як то: непорозуміння з батьками, однолітками, педагогами; відсутність власних ко-
штів, відсутність можливості приймати рішення самостійно при знаходженні в установах, 
які віднесені до місць несвободи. І таких обставин значно більше перерахованих. Фактич-
но, в силу різних причин та обставин від них незалежних ДМЛГР груп ризику опиняються 

3 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15
4 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14/print1434292469913413
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в ситуаціях, коли не реалізуються повною мірою їх базові права, визначені Конвенцією 
ООН про права дитини, і перш за все права на рівень життя, необхідний для повноцінного 
розвитку, освіту, здоров’я, проживання в сім’ї, і головне – бути почутими.



Додаток 3
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ПРАВА ДИТИНИ5

В статті 1 Загальної декларації прав людини зазначено: «Усі люди народжуються віль-
ними і рівними в своїй гідності і правах». Кожна людина володіє правами і свободами з 
моменту її народження. Чому тоді права дитини виділяють як окрему категорію? В чому 
різниця між дорослими та дітьми? «Дорослі грають важливу роль … у забезпечені дітей 
цукерками, печивом, жуйками та різноманітними іграшками», – каже Григорій Остер у своїй 
книжці «Шкідливі поради»6. Але якщо відкинути жарти, це дійсно важливі запитання, адже 
документи з прав людини стосуються кожної людини і вік тут не має особливого значення. 

Права дитини є категорією прав людини і витікають із гідності та неповторності 
кожної дитини як людської особистості.

Фахівці починають історичні нариси про розвиток прав дитини з випадку, що стався 
у 1874 році в Балтіморі (США). Тоді на допомогу 8-річній Марі Елен Уільсон, яку система-
тично жорстоко била мати, прийшли члени місцевого відділення Товариства боротьби 
з жорстоким поводження з тваринами (Local Society for Prevention of Cruelty to Animals). 
Згодом починають виникати місцеві і міжнародні організації, що концентрують свою ува-
гу на захисті дітей від насильства, особливому ставленні до дітей, які порушили закон, 
опіці над занедбаними та бездомними дітьми. Перша у світі організація із захисту дітей 
«Save the Children» виникла в Англії у 1919 році. Ініціатором цього руху була Еглантін Дже-
бб (Eglantyne Jebb), яка згодом розробила текст Декларації про права дитини (Женевська 
декларація 1924 року). У 1959 році в якості розширення цього документу Генеральною 
Асамблеєю ООН було проголошено Декларацію прав дитини, що включала 10 основних 
принципів. 

В 1920 році створюється Міжнародна рада допомоги дітям – «Union Internationale de 
Secours aux Enfants» (UISE). У 1946 році Генеральна асамблея ООН приймає рішення про 
створення ЮНІСЕФ (UNICEF) та розпочинає діяльність ЮНЕСКО, що зокрема сприяє розвитку 
просвітництва і шкільної освіти.

У 1890 році Конгрес криміналістів прийняв резолюцію, що визначала 14 років, як вік з 
якого настає кримінальна відповідальність, а в 1900 році у Чикаго створено перший суд для 
неповнолітніх, що передбачав особливий, м’якіший підхід до малолітніх злочинців.

У 1892 році створено Міжнародне товариство опіки над дитиною, а у 1913 році відбува-
ється Перший міжнародний конгрес опіки над дитиною.

У 1919 році вперше конвенцією Міжнародної організації праці (МОП) встановлюється мі-
німальний вік для працевлаштування у промисловості – 14 років. А у 1961 році було прийня-
то Європейську соціальну хартію стаття 7 якої передбачає захист дітей від важкої праці, що 
може спричинити шкоду їхньому здоров’ю або розвиткові; а також встановлює мінімальний 
вік для працевлаштування – 15 років.

В 1915 році у Норвегії на законодавчому рівні визнається рівність прав дітей, які були 
народжені у шлюбі та поза шлюбом. У 1948 році Генеральна асамблея ООН приймає Загаль-
ну декларацію прав людини, в якій зазначається: «Материнство і дитинство дають право 
на особливе піклування і допомогу. Всі діти народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні 
користуватись однаковим соціальним захистом»7. Згодом у рішенні Маркс проти Бельгії Єв-
ропейського суду з прав людини буде зазначено: «(…) національне законодавство більшості 
держав – членів Ради Європи, а разом з ними різноманітні акти міжнародного права еволю-

5 При підготовці тексту використані матеріали видання Ельжбети Чиж «Права дитини», Гельсінський Фонд з Прав 
Людини (Варшава, Польща), Надхи, Варшава, 2003 р. 

6 «Вредные советы» – переклад автора
7 П. 2 стаття 25, Загальна декларація прав людини
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ціонують у напрямку повного визнання рівноправності дітей, народжених поза шлюбом із 
«законнонародженими дітьми».

Беручи до уваги силу рішень Європейського суду з прав людини, Конвенція про захист 
прав людини та основоположних свобод, що була прийнята у 1950 році (ратифікована Укра-
їною у 1997 році) по суті створює більш ефективний механізм захисту, аніж спеціалізовані 
документи щодо захисту прав дитини.

Варто зазначити, що міжнародні договори про права людини створюють механізми за-
хисту прав дитини, як і будь-якої людини. Деякі із них, разом з цим, мають й окремі особливі 
положення, що стосуються дитини. Такими документами є, наприклад, два міжнародні пак-
ти ООН 1966 року: про громадянські і політичні права та про економічні, соціальні і культур-
ні права. 

Нарешті, фундаментом для міжнародного захисту прав дитини стала Конвенція ООН 
про права дитини, що була прийнята 20 листопада 1989 року. Цей день зараз є Міжнарод-
ним днем захисту прав дитини. Її ратифікувала рекордна кількість держав – 195 держави.

Отже, права дитини, як окрема категорія прав людини набули й набувають юридичного 
закріплення, базуючись на необхідності особливого ставлення, з урахуванням фізіологічних 
і психологічних особливостей, потреб дитини. 

В той же час, права дитини не слід ототожнювати з усіма елементарними потреба-
ми дитини. Не існує закріпленого у документах права на виховання у щасливій родині 
або права на любов, хоча й це надзвичайно важливі потреби для кожної людини, а для 
дитини особливо.

Досить цікавим є відомий вислів виконавчого директора Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
з 1995 по 2005 рр. – Керолл Белламі: «Із набранням чинності Конвенцією, те що вважалося 
потребами дитини, було піднято до рівня прав, а це вже складніше ігнорувати».

Конвенція встановлює статус дитини, виходячи із наступних положень:

 ● Дитина є самостійним суб’єктом і з причини фізичної та розумової незрілості потре-
бує особливої турботи та правового захисту;

 ● Дитина як людська істота потребує поваги до її індивідуальності, гідності та недо-
торканості особистого життя;

 ● Сім’я є найкращим середовищем для виховання дитини;

 ● Держава має підтримувати сім’ю, а не підміняти її у виконанні функцій.

Каталог прав дитини, що містить Конвенція базується на наступних принципах:

1. Принцип благополуччя дитини означає, що в усіх діях стосовно дітей, першочергова 
увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

2. Принцип рівності означає, що всі діти, незалежно від кольору шкіри, статі, етнічного 
походження, є рівними перед законом.

3. Принцип поваги прав та відповідальності обох батьків означає, що держава поважає 
автономію сім’ї та обмежує своє втручання – лише у разі обґрунтованої необхідності.

4. Принцип допомоги з боку держави означає, що держава зобов’язана підтримувати і 
здійснювати соціальну допомогу сім’ям, особливо тим, які її потребують.

Права дитини, які містить Конвенція ООН з прав дитини (спрощений каталог):

 ● Дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку.

 ● Захист від дискримінації.

 ● Якнайкраще забезпечення інтересів дитини.
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 ● Повага до прав батьків.

 ● Право на життя, виживання і вільний розвиток.

 ● Право на ім’я та набуття громадянства.

 ● Право на ім’я і набуття громадянства.

 ● Право знати своїх батьків і користуватися батьківською турботою.

 ● Право не розлучатися з батьками всупереч їхньому бажанню.

 ● Право підтримувати контакт з обома батьками.

 ● Право на возз’єднання з сім’єю, що знаходиться в іншій державі.

 ● Право вільно залишати будь-яку країну і повертатися в свою країну.

 ● Право вільно висловлювати свої думки з усіх питань.

 ● Свобода думки, совісті, релігії.

 ● Свобода асоціацій і мирних зібрань.

 ● Право на повну інформацію, що сприяє добробуту дитини. 

 ● Право на користування послугами системи охорони здоров’я.

 ● Право користуватися благами соціального забезпечення.

 ● Право на освіту.

 ● Право на відпочинок і розваги.

 ● Право на захист від економічної експлуатації.

 ● Право на захист від незаконного зловживання наркотичними засобами, психотроп-
ними речовинами, від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень.

 ● Право на гуманне поводження, на захист від незаконного та довічного позбавлення 
волі для дітей, що знаходяться у конфлікті із законом.

Про права дитини, як і про права людини, слід говорити з точки зору відносин «вла-
да – особа». Якщо дитина має право, то держава зобов’язана гарантувати їй це право. 
Наприклад, право на освіту означає, що держава гарантує кожному доступ до освіти, роз-
робляє програми навчання, готує вчителів і т.д. Держава створює систему освіти і розро-
бляє правила, що регулюють її функціонування.

Але важливо, що держава не може аргументувати свою бездіяльність і відсутність га-
рантій з охорони прав дитини, тим, що її права порушуються приватними особами. Так, у 
справі «А проти Великобританії»8 Європейський суд зазначив. «Суд вважає, що зобов’язан-
ня Високих Договірних Сторін відповідно до статті 1 Конвенції забезпечити кожному, хто 
перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в Конвенції, разом зі статтею 
3, вимагає від держав вжити заходів для захисту осіб, що перебувають під їх юрисдикці-
єю, від катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню чи по-
каранню, у тому числі з боку приватних осіб. Діти та інші вразливі особи, зокрема, мають 
право на захист, у вигляді ефективного стримування таких серйозних порушень особистої 
недоторканності».

Права дитини, так само як і права людини, підлягають обмеженням, але лише та-
ким, які передбачені законом, встановлені в інтересах державної безпеки та громад-
ського порядку, захисту здоров’я та моралі населення або захисту прав і свобод ін-
ших осіб і є необхідними в демократичному суспільстві. Варто зауважити, що свобода 

8 A v. The United Kingdom, 23 September 1998. available at: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-58232 
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від тортур та жорстокого поводження, свобода від рабства не можуть бути обмежені за 
жодних обставин.

Якщо дитина має певне право, це означає що повинні існувати процедури його ви-
конання (вимагання). Наявність права означає можливість висування вимог/оскарження, 
інакше право залишається лише декларацією.

Права дитини не слід розглядати крізь призму стосунків «батьки – дитина». Діти 
належать владі батьків і саме батьки у першу чергу приймають рішення про їхнє виховання 
та світогляд. У батьків можуть бути дуже різні уявлення щодо того як виховувати свою ди-
тину, і держава не може втручатися в це. Втручання можливе лише тоді, коли батьки не ви-
конують своїх обов’язків стосовно дитини та зловживають своєю владою над нею. У статті 
2 до Протоколу №1 Європейської конвенції з прав людини зазначено, що «(…) Держава при 
виконанні будь-яких функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і навчання, поважає право 
батьків забезпечувати таку освіту і навчання відповідно до їхніх релігійних і світоглядних 
переконань». 

Права дитини жодним чином не ставлять під загрозу авторитет дорослих і автоном-
ність сім’ї. Держава, визнаючи автономність сім’ї, втручається у сімейні стосунки лише в 
особливих випадках, передбачених законом. 

У справі «Савіни проти України»9 Європейський суд наголошує, що «взаємна насолода 
від перебування разом батьків і дітей є фундаментальним елементом сімейного життя, а 
тому втручання до нього має відбуватися у вузьких рамках, визначених статтею 8 Конвенції. 
Суд також наголосив, що, незважаючи на певну свободу розсуду держави в справі відібран-
ня дітей під державну опіку, відбирання дітей від батьків означає відрізання дітей від свого 
коріння, що може бути виправдане лише у виключних випадках. Наприклад, якщо дитину 
відбирають в наслідок існування небезпеки для неї, то ця небезпека вже реально повинна 
існувати».

В цій справі у багатодітної родини, в якій батьки є незрячими, було відібрано чотирьох 
дітей і розміщено в різних інтернатних закладах на досить великій відстані від місця прожи-
вання родини. Рішення щодо відібрання дітей базувались на тому, що подружжя, зважаючи 
на малозабезпеченість і особисті якості, не могло забезпечити дітей належним харчуван-
ням, одягом, санітарними умовами та піклуванням про здоров’я, а також забезпечити їхню 
соціальну та освітню адаптацію. Зазначаючи важливість цих аргументів, Європейський суд 
проте не знайшов достатнього обґрунтування в аргументах уряду, що в інший спосіб про-
блему не можна було вирішити. Крім того, Суд зауважив, що багато висновків у справі були 
зроблені виключно на основі інформації органів влади, зібраних під час обстеження умов 
проживання дітей. Інших доказів як, наприклад, свідчення самих дітей, їхні медичні доку-
менти, свідчення сусідів, висновків педіатрів у справі не було. При цьому не було вивчено 
скільки саме і якої допомоги було надано подружжю (фінансової, соціальної чи консульту-
вання) і чому вона не виявилась ефективною та достатньою. Суд визначив, що держава не 
виконала свого обов’язку щодо поваги до сімейне життя, не вживши інших альтернативних 
заходів, аніж роз’єднання батьків і дітей.

Крім того, діти не були заслухані під час судового процесу, хоча старшій дитині на той 
час було 13 років. Окрім того, діти були розділені й поміщенні в різні заклади. Зокрема, двоє 
з них були достатньо далеко від батьків, щоб вони могли регулярно підтримувати контакти.

Тому Європейський суд дійшов до висновку, що хоча причини через які держава віді-
брала дітей були істотними, проте не настільки, щоб обґрунтувати таке серйозне втручання 
в сімейне життя Савіних.

9 Савіни проти України (Application no. 39948/06), [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-90360 
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Батьки є законними представниками дитини і представляють її перед державними 
органами, так само як і у випадках порушення її прав. Якщо батьки не в змозі піклувати-
ся про дитину, держава зобов’язана надати їй соціальну опіку.

Права дитини, так само як і права людини, належать кожній дитині і не залежать 
від виконання нею обов’язків.

Не можна позбавити прав, так само як не можна призупинити їхню дію. Якщо дитина не 
виконує своїх обов’язків, її можна покарати, наприклад, позбавивши заохочення чи приві-
леїв, але не можна позбавляти прав.

Права дитини не витікають із жодних виховних концепцій або теорій. Поняття «пра-
ва дитини» не слід ототожнювати з антипедагогікою, «партнерським» або «безстресовим» 
вихованням.

Права дитини – це в загальному розумінні – права людини, з тою лише різницею, 
що деякими правами діти починають користуватися в міру свого дорослішання і усві-
домлення свого положення. Не маючи юридичної дієздатності, діти не можуть самостійно 
реалізовувати своїх прав тому від їхнього імені діють батьки або законні опікуни.
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ДЕЯКІ МЕТОДИ ТРЕНІНГУ

Робота в малих групах

Робота в малих групах дозволяє учасникам набути навики, які необхідні для спілкуван-
ня та співпраці (співробітництва). Вона стимулює роботу командою. Ідеї, котрі виробляються 
в групі, допомагають учасникам та учасницям бути корисним одне одному. Висловлення 
думок допомагає їм відчути їхні власні можливості та зміцнити їх.

Тренер об’єднує учасників в малі групи, розподіляє завдання між групами.
Вони повинні за короткий час (як правило, 3-10 хв.) виконати це завдання та представи-

ти результати роботи своєї групи.
Більшість завдань опрацьовується саме в малих групах або парах. Це пояснюється тим, 

що учасникам краще висловитися в невеличкій групі і робота в малих групах дає можли-
вість заощадити час уроку, бо зникає потреба вислуховувати кожну людину у великій групі. 
Автори та тренери програми пропонують правила роботи в малих групах, які допоможуть 
організувати роботу в класі. Коли ви починаєте роботу з малими групами:

1. Швидко об’єднайте учасників в малі групи (4 – 6 осіб).
2. Дайте кожній групі конкретне завдання та інструкцію щодо організації групової роботи:

А. Можна починати висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.
Б. Необхідно дотримуватися одного з правил активного слухання, коли хтось 

говорить, всі слухають і не перебивають. Намагатися обговорювати ідеї, а не особи 
учнів, які висловили цю ідею.

В. Утримуватися від оцінок та образ учасників групи.
Г. Намагатися в групі прийти до спільної думки, хоча в деяких випадках в групі 

може бути особлива думка і вона має право на існування.
3. Дайте час на виконання групової роботи. Під час групової роботи надайте кожній з 

груп потрібну допомогу.
4. Запропонуйте групам представити результати роботи.
5. Прокоментуйте роботу груп.
Приблизно таким чином ви можете організовувати роботу в групах до того часу, коли 

вона стане звичною для усіх.
У малознайомій дитячій аудиторії об’єднання в групи варто робити довільно. Проте 

більший ефект від роботи буде тоді, коли клад групи буде збалансований гендерно, інте-
лектуально, за темпераментом.

Якщо тренеру знайомі учасники, можна об’єднати їх у групи таким чином, щоб у кожній 
були ті, хто зможуть організувати роботу та бути лідерами (якщо у цьому є потреба). Ви-
значіть цих учасників, надавши їм роль спікерів (чи ін.. ролі) за кількістю груп, що будуть 
сформовані та вкажіть для них місця у залі. Інших учасників розподіліть довільно у групи та 
у випадковому порядку попросіть їх приєднатися до спікерів.

«Робота в парах»

Однією з форм роботи в малих групах є робота в парах.
Пропонуємо порядок проведення: 

 ● Задайте учасникам питання для дискусії або гіпотетичної ситуації. Після пояснення 
питання або фактів, наведених в ситуації, дайте небагато часу для того, щоб проду-
мати можливі відповіді або рішення самостійно. 

 ● Об’єднайте учасників у пари, визначте, хто з пари буде починати висловлюватись 
і попросіть їх обговорити свої ідеї одне з одним. Краще зразу визначити час на ви-
словлення кожного з учасників або учасниць пари і спільне обговорення. Це допо-
магає від початку звикнути до чіткої організації роботи в парах. Вони мають досягти 
згоди (консенсусу) щодо відповіді або рішення.
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 ● Кожна пара обмінюється своїми ідеями та аргументами з усіма, що допомагає про-
вести дискусію.

«Мозковий штурм»

«Мозковий штурм» – це ефективний та добре відомий інтерактивний метод колективно-
го обговорення, що широко використовується. Він спонукає учасників проявляти свою уяву 
та творчість, що досягається шляхом вираження думок всіх учасників допомагає знаходити 
декілька рішень щодо конкретної проблеми.

Порядок проведення: 
1. Запропонуйте сісти так, щоб усі почували себе зручно та невимушено. 
2. Визначте основні правила (див. нижче). 
3. Повідомте проблему, яку необхідно вирішити. 
4. Запропонуйте учасникам висловити свої ідеї.
5. Записуйте їх по черзі надходження. Не вносьте в ідеї ніяких коректив. 
6. Спонукайте учасників до висування нових ідей, додаючи при цьому свої власні. 
7. Намагайтеся не допустити глузування, коментарів або висміювання яких-небудь 

ідей.
8. Продовжуйте доти, доки будуть надходити нові ідеї. 
9. На закінчення обговоріть й оцініть запропоновані ідеї.
Правила проведення “мозкового штурму”, які можна запропонувати: 
1. Під час «висування ідей» не пропускайте жодної. Якщо ви будете судити про ідеї й 

оцінювати їх під час висловлювання, учасники зосередять більше уваги на захисті 
своїх ідей, ніж на спробах запропонувати нові і більш досконалі. 

2. Необхідно заохочувати всіх до висловлення якомога більшої кількості ідей. Варто 
заохочувати навіть фантастичні ідеї. (Якщо під час “мозкового штурму” не вдасться 
отримати багато ідей, це може пояснюватися тим, що учасники і учасниці піддають 
свої ідеї самоцензурі – двічі подумають перед тим, як висловити.) 

3. Кількість ідей заохочується. В остаточному підсумку кількість породжує якість. В умо-
вах висування великої кількості ідей учасники мають можливість дати політ своїй уяві. 

4. Спонукайте всіх учасників розвивати або змінювати ідеї інших. Об’єднання або зміна 
раніше висунутих ідей часто веде до висунення нових, що перевершують попередні. 

5. В аудиторії можна повісити такий плакат: 
А. Кажіть усе, що прийде вам у голову. 
В. Не обговорюйте і не критикуйте висловлювань інших. 
С. Можна повторювати ідеї, запропоновані будь-ким іншим.
Д. Розширення запропонованої ідеї заохочується.

«Мікрофон»

Метод «Мікрофон» надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відпові-
даючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Уявіть, що у вас в руках мікрофон і саме вам потрібно висловити думку. Тому інші учас-
ники не можуть говорити, кричати з місця, оскільки право говорити має тільки той, у кого 
“символічний” мікрофон

«Коло ідей»

Мета: цей метод залучає усіх учасників до дискусії. Він добре спрацьовує, коли задають-
ся питання або виступають доповідачі від малих груп.

Порядок проведення: 
1. Коли малі групи завершили своє завдання і готові представити свою інформацію, попро-

сіть кожну групу по черзі представити лише один аспект, який вони обговорювали. Про-
довжуючи по колу, запитуйте кожну групу по черзі, поки не вичерпаються усі відповіді.
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2. Це дозволяє кожній групі обмінятися усіма результатами своєї роботи, уникаючи си-
туації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію.

3. Цей метод також добре спрацьовує для створення списку ідей. Попросіть кожного 
подавати по одній ідеї по черзі. 

4. Цей метод є ефективним для видів діяльності з вирішення гострих проблем. Попро-
сіть учасників написати свою думку або ідею на картці-індексі без імені. Тренер зби-
рає усі картки і складає список зазначених в них ідей на дошці або починає дискусію, 
користуючись інформацією з карток.

Метод «ПРЕС»

Метод ПРЕС використовується у випадках, коли виникають суперечливі питання та при 
проведенні вправ, в яких потрібно зайняти визначену позицію з суспільної проблеми, що 
обговорюється. 

Мета: цей метод надає учням та ученицям можливість під час занять виробити аргу-
менти або висловити свою думку з дискусійного питання. Метод допомагає прояснити свої 
думки, а також сформулювати їх у виразній і стислій формі.

Порядок проведення:
Роздайте матеріали, в яких зазначені чотири етапи методу ПРЕС: 
ПОЗИЦІЯ      Я вважаю, що …
(висловіть свою думку, поясніть, в чому полягає ваша точка зору)
ОБҐРУНТУВАННЯ     …тому, що
(наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку 
вашої позиції)
ПРИКЛАД       наприклад…
(наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію)
ВИСНОВКИ     … тому
(узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто, це заклик 
прийняти вашу позицію)
Поясніть механізм етапів ПРЕС-методу і дайте відповідь на можливі запитання. Наве-

діть приклад до кожного з етапів. 
Запропонуйте тим хто бажає спробувати застосувати цей метод до будь-якої проблеми 

на їхній вибір. 
Перевірте, чи розуміють учасники механізм застосування методу.
Етапи можна адаптувати, пропонуючи наводити декілька варіантів своїх думок або прикладів.
Коли формула буде зрозуміла всім, починайте вправу.

«Два – чотири – всі разом»

Варіант кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи, ефективний для 
розвитку навичок роботи в групі, вмінь переконувати, вести дискусію, приходити компромісу.

Як організувати роботу
 ● Об’єднайте учасників у пари.
 ● Задайте питання для обговорення, дискусії, дайте час (2-3 хв) для обговорення та 

прийняття спільного рішення(відповіді).
 ● Об’єднайте пари в четвірки і попросіть обговорити попередньо досягнуті рішення, 

щодо поставленої проблеми.
 ● Як і в парах четвірки мають дійти згоди з проблеми та прийняти рішення.
 ● Обговоріть результати, що отримали в четвірках методом “Кола ідей”: дайте четвір-

кам можливість по черзі презентувати власне рішення.
 ● Після виступу усіх обговоріть рішення прийняті групами. 

При використанні метода “Два – чотири – всі разом” можна виносити декілька проблем 
на обговорення чи ставити декілька завдань одночасно. Варто лише подбати, щоб у групі 
над кожною проблемою на початковому етапі працювало не менше 2х пар .
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Симуляційні ігри (симуляції)

Це створені тренером ситуації, під час якої учасники копіюють у спрощеному вигляді 
процеси, що відбуваються у справжньому суспільному, економічному і політичному житті. 
Таким чином симуляції є “мініатюрною” версією реальності. Це метод наближений до ро-
льової гри, але він істотно відрізняється від неї, бо його ціллю не є представлення поведін-
ки конкретних особистостей, а ілюстрування певних явищ і механізмів. Отже, в симуляції 
не йдеться про демонстрування акторських здібностей, але про вміле і в міру можливості 
безособове відтворення даного процесу. Звичайно, треба пам’ятати, що кожна симуляція 
спрощує дійсність, бо інакше неможливо було б її провести на тренінгу.

Дискусія 

Дискусія дає прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або із супере-
чливого питання. Для того, щоб дискусія була відвертою, необхідно створити в аудиторії ат-
мосферу довіри та взаємоповаги. Тому бажано виробити правила культури ведення дискусії.

Пропонуємо вам орієнтовні правила
1. Говорити по черзі, а не всім одночасно.
2. Не перебивати того, хто говорить.
3. Критикувати ідеї, а не особу, що їх висловила.
4. Поважати всі висловлені думки (точки зору).
5. Не сміятися, коли хтось говорить, за винятком, якщо хтось жартує.
6. Не змінювати тему дискусії.
7. Намагатися заохочувати до участі в дискусії інших.
Слід ставити численні запитання, щоб всі мали можливість брати участь у дискусії. 
Характеристика питань:

 ● Вони повинні примушувати задуматися і не вимагати однозначної відповіді, тобто, 
припускати кілька варіантів відповіді.

 ● На початку дискусії питання слід задавати всій групі.
 ● Потім можна з цими ж питаннями звернутися до окремих учасників, обраним до-

вільно, якщо ніхто не виявив бажання відгукнутися на питання протягом декількох 
секунд.

 ● Слід змінити формулювання питання (або розбити його на кілька складових питань), 
якщо не вдається домогтися відповіді на питання, поставлені раніше.

 ● Крім цього, можна використовувати питання для коригування неправильних відпо-
відей. Наприклад, можна запитати наступне: «Поясніть свою відповідь». «Сформу-
люйте відповідь по-іншому, так, щоб усім було зрозуміло».

 ● Вказати на те, що є правильним у відповіді, перш ніж просити прокоментувати його 
неправильну сторону.

 ● Ставити «навідні»питання, щоб учасник сам знайшов неточності у своїй відповіді.
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ДОДАТОК 6RА
ВАЖКІ СИТУАЦІЇ ДЛЯ ТРЕНЕРА І ЯК З НИМИ ВПОРАТИСЯ

Група вам не подобається. 
Це говорить про те, що до тренінгу ви сформували в своїй голові якийсь образ майбут-

ньої групи. Але справжнє задоволення ви можете отримати, працюючи з реальною групою. 
З метою профілактики рекомендується не конкретизувати заздалегідь свої очікування. Чим 
більше вони деталізовані, тим вірніше буде ваше розчарування.

Ви хвилюєтеся перед групою. 
Тільки не розцінювати це як слабкість і не приховувати власне хвилювання. Якщо ми 

намагаємося придушити емоції, вони тільки посилюються, а якщо не боїмося їх проявити, 
це веде до розрядки і їх зникнення. Краще скажіть про своє хвилюванні привселюдно. Це 
додасть вам щирості і переконливості. Так слід чинити і з іншими турбуючими вас почуття-
ми (страх, втома, злість).

Учасники розмовляють і на вас не звертають уваги. 
Сама безпорадна дія в цій ситуації – кричати: «Послухайте мене!»Більш ефективним 

буде запропонувати: «Подивіться, що я зараз буду робити». Це можна супроводжуватися 
певними рухами рук чи зміною позиції в аудиторії. Подякуйте учасникам за увагу і скажіть 
те, що збиралися сказати.

Ви втратили орієнтацію і не знаєте, що робити далі. 
Не метушіться і не нервуйте. Якщо ви не знаєте, що робити, то і не треба нічого робити. 

Посидьте, помовчіть разом з учасниками. Розкажіть, як ви любите тишу в групі, які важливі 
процеси в цей час відбуваються. Може бути, дійсно, на вашому тренінгу настане час тиші і 
спокою.

Задуманий вами сценарій тренінгу не виходить. 
Зіпсувати тренінг може заздалегідь приготовлений план. У цьому випадку, замість ор-

ганізації творчого спілкування, ви будете заганяти учасників в свій сценарій. При цьому 
може статися зсув акцентів. Цінним стає відповідність поведінки учасників вашому проек-
ту, тобто ви починаєте навчати їх слухняності, а не спілкуванню.

Ви відчули сильну втому під час або після тренінгу. 
Втома свідчить про те, що ви робили щось неправильно. Вона каже про невідповідність 

вашого стану та стану групи, про витрату сил на протиборство цих станів.
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ДОДАТОК 6RБ
ЯК БУТИ ЗІ UСКЛАДНИМИV УЧАСНИКАМИ?

Яким б не був ентузіазм тренера, завжди залишається можливість «зустрічі» зі «склад-
ними учасниками» і «складними ситуаціями». У всіх бувають невдалі дні і «чорні смуги». 
Необхідно врахувати це і пам’ятати, що в такому настрої людина, перш за все, стурбована 
своїми думками, а не змістом тренінгу.

Щоб уникнути ускладнення ситуації і спробувати залучити учасників до конструктивної 
роботи спробуйте застосувати нижченаведені поради:

1. Насамперед, простежте за тим, щоб ніхто не сидів ззаду або в кутку, за спинами всіх 
учасників. Запросіть такого учасника ПРИЄДНАТИСЯ до всіх, тому що його присут-
ність важлива для всіх. Якщо це «не працює», поясніть, що інші, можливо, відчува-
ють себе некомфортно, коли хтось сидить за спиною.

2. Зупиніться і включіть «складного» учасника в роботу. Наприклад, ви можете сказа-
ти: «Я думаю, наш колега хоче висловитися щодо того, що ми зараз робимо ...», «Не 
могли б Ви поділитися своїми думками з нами, нам всім цікава Ваша думка». Іноді 
люди поводяться неадекватно тоді, коли відчувають, що їх думка не береться до 
уваги.

3. Пам’ятайте, що агресивна поведінка може означати невпевненість у собі. Деякі 
люди, коли відчувають себе невпевнено, «згортаються і ховаються», а інші реагують 
набагато більш «відкрито» і агресивно. Спробуйте з’ясувати, що є причиною агре-
сивної поведінки. Можливо, учасники з побоюванням ставляться до нових ідей або 
питань, які Ви пояснюєте, або до нового виду роботи, який Ви пропонуєте. Якщо це 
можливо, використовуйте перерву на каву для того, щоб з’ясувати, справжню при-
чину будь-якої проблеми.

4. Дійте рішуче, якщо потрібно. Якщо Ви дійсно відчуваєте, що учасник зриває ро-
боту всього семінару, Ви можете культурно сказати йому (під час перерви, не при 
всіх), що якщо семінар і його цілі не відповідають його вимогам, то може для нього 
було б краще відмовитися від подальшої участі, і запропонуйте повернути реєстра-
ційні внески або попередьте, що про це Ви повідомите організації яка направила 
учасника/учасницю.

5. Намагайтеся залучити до роботи всіх. Деякі люди неадекватно поводяться, або від-
чувають, що вони недостатньо залучені до роботи, на них не звертають увагу. Часто 
робота в малих групах допомагає вирішити цю проблему і залучити всіх в роботу. У 
зайнятих людей менше час на занепокоєння.

6. Заспокойте учасника, який ставить занадто багато запитань. Якщо хто-небудь на-
магається домінувати в розмові і ставить нескінченні питання, це може заважати 
всім іншим учасникам, оскільки вони відчувають, що даремно втрачають час, або що 
дискусія вийшла з-під контролю. Уважно спостерігайте за аудиторією і за реакцією 
групи або окремих учасників. Якщо є необхідність, скажіть між іншим «Велике спа-
сибі Вам за цікаві питання, але наше час обмежений і нам потрібно закінчити роботу. 
Ми зможемо обговорити всі під час перерви ».

7. Вирішуйте проблему відразу. Можете сказати: «Не хотіли б Ви поділитися пробле-
мою з групою?». Якщо Ви відчуваєте, що відвертість не спрацює, попросіть всіх на-
писати про одну річ, яка їх хвилює. Зберіть ці питання і швидко спробуйте відповіді 
на них не цікавлячись, хто їх автор. Багатьом буде приємно, що проблеми, які їх хви-
люють, відкрито обговорюються.

8. Не сперечайтеся з людиною – не погоджуйтеся з ідеями або поглядами. «Не думаю, 
що це можна реалізувати на практиці ...» – це дипломатична альтернатива вислову 
«Думаю, це дурість!». Намагайтеся не проявляти фаворитизму. Звичайно, природно 
для людини проявляти до деяких людей велику симпатію, ніж до інших. Але з іншого 



78

ДОДАТКИ

НАВЧАЛЬНИЙ �КУРС ЗАХИСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ГРУП РИЗИКУ�

Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику

боку, кожен, хто відчуває, що він Вам не подобається, може відкрито вороже вести 
себе по відношенню до Вас. Тому докладіть усіх зусиль до того, щоб ставитися до 
всіх однаково.

9. Переведіть труднощі в жарт. Людям зазвичай не подобається, коли їх серйозні за-
уваження переводять жартома! Тому застосовуйте цю тактику тільки тоді, коли Ви 
вже випробували всі інші конструктивні методи, які можна придумати. Принизити 
«складного» учасника, таким чином, Ви створюєте собі ворога до кінця семінару!

10. Зробіть перерву. Якщо ситуація стає напруженою, а суперечки бурхливими, мало 
чого можна досягти. У такий момент краще запропонувати учасникам розвіятися, 
відпочити, вийти на свіже повітря або переглянути навчальні матеріали.
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ТИПИ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ 
WДЛЯ ДОВІДКИX

Декларації – це документи які є заявою держав про наміри гарантувати закріплені в 
них права людини. Вони не накладають чітких зобов’язань на держави. Зазвичай їх поява 
передує розробці та запровадженню інших документів які накладають конкретні обов’язки 
на держави – документів, які мають форму і силу міжнародних договорів.

Конвенції та Пакти – є міжнародними угодами й у разі якщо держава ратифікувала цей 
документ – вона має конкретні зобов’язання щодо виконання його норм. Якщо держава 
ратифікувала міжнародну угоду з прав людини/прав дитини – це означає, що цей документ 
стає частиною національного законодавства і навіть має пріоритет на законами даржави 
(інші закони держави мають не суперечити і відповідати стандартам міжнародної угоди). 
Завжди існують міждержавні організації які контролюють виконання міжнародного дого-
вору, існують процедури що встановлюють – яким чином відбуватиметься такий контроль. 
Наприклад, існує Комітет з прав дитини ООН, що контролює виконання Конвенції ООН про 
права дитини. Кожна держава періодично звітує до цього комітету, а громадські організації 
можуть подавати альтернативні звіти до Комітету, щоб висловити своє бачення яке часто 
не збігається з баченням державних органів. До окремих Комітетів ООН можна звертатись 
безпосередньо зі скаргою, якщо на рівні держави проблема не була вирішена (у першу чер-
гу через судову систему). Є й міжнародні суди. Наприклад, можна звертатись до Європей-
ського суду з прав людини у разі, якщо в системі національного судочинства захистити свої 
права не вдалося. 

Рекомендації міжнародних органів (наприклад, ООН та Ради Європи) – є документами 
що мають характер рекомендацій. Але важливість їх у тому, що вони вказують на шляхи 
реалізації тих гарантій які є у держави у зв’язку з тими документами з прав людини/прав 
дитини, що є обов’язковими до виконання.

Конституція і Закони держави – документи що є обов’язковими на території держави. 
Так само, як і на міжнародному рівні, існують державні організації як контролюють виконан-
ня законів. Наприклад, можна звернутись до суду.
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
(витяг)

Стаття 2 
Право на життя

1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбав-
лено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання 
його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.

2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, 
якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили:

a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно три-

мають під вартою;
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання.

Стаття 3 
Заборона катування

Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гід-
ність, поводженню або покаранню.

Стаття 4 
Заборона рабства і примусової праці

1. Нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані.
2. Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи обов’язкову працю.
3. Для цілей цієї статті значення терміна «примусова чи обов’язкова праця»не 

поширюється:
a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час призначеного згід-

но з положеннями статті 5 цієї Конвенції тримання в умовах позбавлення свободи або під 
час умовного звільнення;

b) на будь-яку службу військового характеру або – у випадку, коли особа відмовляється 
від неї з мотивів особистих переконань у країнах, де така відмова визнається, – службу, яка 
вимагається замість обов’язкової військової служби;

c) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної ситуації або стихійного 
лиха, яке загрожує життю чи благополуччю суспільства;

d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних громадянських обов’язків.

Стаття 5 
Право на свободу та особисту недоторканність

1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути поз-
бавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:

a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або 

для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, встановленого законом;
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c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до ком-
петентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопору-
шення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопору-
шення чи її втечі після його вчинення;

d) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою застосування 
наглядових заходів виховного характеру або законне затримання неповнолітнього з метою 
до провадження його до компетентного органу;

e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних захворювань, за-
конне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;

f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному в’їзду в 
країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.

2. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для нього 
мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього.

3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «c»пункту 
1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон 
надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом 
упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може 
бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.

4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має 
право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність за-
тримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.

5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого всупереч положен-
ням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування.

Стаття 6 
Право на справедливий суд

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумно-
го строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо 
його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого 
висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується пу-
блічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового 
розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної без-
пеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист 
приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за 
особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається 
невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше 
такі права:

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер 
і причини обвинувачення, висунутого проти нього;

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибра-

ного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомо-
ги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси 
правосуддя;

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати 
виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;

e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, – одер-
жувати безоплатну допомогу перекладача.
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Стаття 7 
Ніякого покарання без закону

1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального право-
порушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила 
кримінального правопорушення згідно з національним законом або міжнародним правом. 
Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те, що підлягало застосуванню на 
час вчинення кримінального правопорушення.

2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для покарання будь-якої 
особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне пра-
вопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями.

Стаття 8 
Право на повагу до приватного і сімейного життя

1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і 
кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винят-
ком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократич-
ному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добро-
буту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі 
або для захисту прав і свобод інших осіб.

Стаття 9 
Свобода думки, совісті і релігії

1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змі-
нювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або пе-
реконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики 
і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно.

2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмежен-
ням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах 
громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту 
прав і свобод інших осіб.

Стаття 10 
Свобода вираження поглядів

1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотри-
муватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів 
державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати 
ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, 
може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановле-
ні законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпе-
ки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для 
запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і 
безсторонності суду.
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Стаття 11 
Свобода зібрань та об’єднання

1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, 
включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встанов-
лені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або 
громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи 
моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запроваджен-
ню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних 
сил, поліції чи адміністративних органів держави.

Стаття 12 
Право на шлюб

Чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і створення сім’ї згід-
но з національними законами, які регулюють здійснення цього права.

Стаття 13 
Право на ефективний засіб юридичного захисту

Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефек-
тивний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було 
вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Стаття 14 
Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене 
без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політич-
них чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до націо-
нальних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.
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ПРОТОКОЛ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
(витяг) 

Стаття 1
Захист власності 

Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не 
може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, пе-
редбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в 
дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням 
майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших 
зборів або штрафів.

Стаття 2
Право на освіту 

Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту. Держава при виконанні будь-яких 
функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і навчання, поважає право батьків забезпечува-
ти таку освіту і навчання відповідно до їхніх релігійних і світоглядних переконань.
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СТИСЛИЙ ОГЛЯД ОКРЕМИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Право на життя

Очевидним є те, що життя – це те з чого починається біологічне існування людини. 
З народження, з першої миті свого існування ми маємо свободу жити. З появою сучасної 
концепції прав людини ця свобода гарантується кожній людині. Такі зобов’язання взяла 
на себе і наша держава. У статті 27 Конституції України зазначено: «Кожна людина має не-
від’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок дер-
жави захищати життя людини…». Україна приєдналась до декількох міжнародних договорів 
Організації Об’єднаних Націй, що одним із предметів свого захисту мають право на життя, 
та до Європейської Конвенції, стаття 2 якої зобов’язує держави дотримуватись цього права. 

На міжнародному рівні право на життя закріплено в Загальній декларації прав людини 
(ст. 3), Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (ст. 6), Європейській конвенції 
про захист прав людини і основних свобод (ст. 2). Важливе значення мало прийняття Протоко-
лу № 6, а згодом Протоколу № 13 до Європейської конвенції. Протокол № 6 у 1983 році відмі-
нив смертну кару з єдиним виключенням, що стосувалося збройних конфліктів, коли держава 
може передбачити в своєму законодавстві смертну кару за діяння, скоєні під час війни або 
при неминучій загрозі війни. А Протокол № 13 прийнятий в 2002 році стосується скасування 
смертної кари за будь-яких обставин. «Смертна кара скасовується. Нікого не може бути засу-
джено до такого покарання або страчено», – зазначено у статті 1 цього Протоколу. 

Відповідно до статті 27 Конституції України: „...Кожен має право захищати своє життя 
і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань”. Беручи до уваги це 
положення Основного Закону стаття 36 Кримінального кодексу України, яка знімає кримі-
нальну відповідальність з особи, що внаслідок необхідної оборони заподіяла шкоду інший 
особі, що посягала на її життя. Іншими словами, закон не гарантує захист життя людині, що 
вдається до протиправних дій, пов’язаних з посяганням на життя і здоров’я іншої людини. 
Право на життя не є абсолютним, що передбачає можливість його обмеження за певних об-
ставин, визначених п. 2 статті 2 Європейської конвенції про захист прав і основних свобод 
людини: «...Позбавлення життя не розглядається як таке, що його вчинено на порушення 
цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили: a) при захисті 
будь-якої особи від незаконного насильства; b) при здійсненні законного арешту або для за-
побігання  втечі особи, яка законно тримається під вартою; c) при вчиненні правомірних дій  
для  придушення  заворушення або повстання». Важливо пам’ятати, що застосувати обме-
ження, навіть у зазначених цілях, держава може виключно якщо це передбачено законом 
та є необхідним в демократичному суспільстві.

За Конвенцією про права дитини (стаття 6) «... кожна дитина має невід’ємне право на 
життя…», держава забезпечує «... в максимально можливій мірі виживання та здоровий роз-
виток дитини».

Свобода від катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність 
людини, поводження і покарання. Свобода від рабства та примусової праці

Гідність є джерелом всіх прав і свобод людини. В статті 28 Конституції України повага 
до гідності звучить як окреме право: „Кожен має право на повагу до його гідності...” Ця ж 
стаття містить і заборону найгірших форм приниження гідності людини: „...Ніхто не може 
бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гід-
ність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 
медичним, науковим чи іншим дослідам. ”

Заборону катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність людини, 
поводження і покарання містять Європейська конвенція про захист прав і основоположних 
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свобод людини (стаття 3), Загальна декларація прав людини (стаття 5) і Міжнародний пакт 
про громадянські та політичні права (стаття 7). Ці документи також забороняють рабство 
та використання примусової праці – стаття 4 Європейської конвенції про захист прав і ос-
новних свобод людини, стаття 4 Загальної декларації прав людини, стаття 8 Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права.

Конвенція про права дитини ООН має досить велику кількість статей, що забороняють 
будь-які форми насильства. Стаття 37 Конвенції забороняє катування, інші жорстокі, прини-
жуючі гідність види поводження або покарання. За цією ж статтею, заборонено застосування 
смертної кари, довічного ув’язнення осіб, що не досягли 18 років. Дитина, що позбавлена волі 
має бути відокремлена від дорослих, окрім тих випадків, коли таке відокремлення суперечить 
найкращими інтересами дитини. Стаття 32 Конвенції забороняє економічну експлуатацію ди-
тини у тому числі „...виконання будь-якої роботи, що представляє небезпеку для її здоров’я і 
фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку. ”  Стаття 33 Конвенції 
захищає дитину від незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, 
а також від їх залучення до виробництва таких речовин і торгівлі ними. Стаття 34 Конвенції 
захищає дитину від сексуальної експлуатації і сексуальних розбещень, включаючи проститу-
цію і порнографію. Стаття 35 зобов’язує держави докладати всіх зусиль для попередження 
викрадення дітей, торгівлі дітьми  та їх контрабанди. Захист від усіх інших форм експлуатації, 
що завдають шкоду будь-якому аспекту добробуту дитини проголошує стаття 36 Конвенції. 
Стаття 39 Конвенції накладає на державу позитивний обов’язок вживати «… всіх необхідних 
заходів для сприяння фізичному та психологічному відновленню та соціальній інтеграції ди-
тини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи 
будь-яких жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження, покарання …». 
Шкільна дисципліна, відповідно до статті 28 Конвенції про права дитини має забезпечува-
тись методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності та відповідно до Конвенції.

Забороняє будь-яке насильство над дитиною також стаття 52 Конституції України, а 
стаття 10 Закону України «Про охорону дитинства» закріплює право дитини на захист від 
усіх форм насильства.

Крім цього, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 364-р 
затверджено Концепцію запобігання та викорінення найгірших форм праці дітей на вико-
нання статті 3 Конвенції № 182 Міжнародної організації праці «Про заборону та негайні дії 
щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці».

Існує також Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого пово-
дження з дітьми або реальної загрози його вчинення10. Відповідно до цього норматив-
но-правового акту, якщо до будь-кого з працівників органів внутрішніх справ, органів та 
закладів освіти, охорони здоров’я, управлінь у справах сім’ї та молоді, центрів служб для 
молоді звернулась дитина з приводу жорстокого поводження з нею, то особа до якої звер-
нулась дитина (державний посадовець, лікар, учитель, вихователь, працівник соціальної 
служби, міліції й т. п.), зобов’язана оформити письмово звернення дитини й передати його 
до відповідного територіального підрозділу Служби в справах неповнолітніх протягом од-
нієї доби з моменту отримання звернення (повідомлення).

Важливою є практика Європейського суду з прав людини в контексті цієї проблеми. 
Рішення суду стосовно застосування фізичних покарань, як то в приватних школах, так і 
вдома (справа А. проти Великобританії, 1998 р.), є ключовими, тому що однозначно ствер-
джують відповідальність держави за захист від насильства вразливих категорій осіб, якими 
є також діти, як удома, так і в будь-якому іншому місці. Варто зазначити також, що Суд окрім 
своєї практики посилався у своїх рішеннях на Конвенцію про права дитини ООН.11 У справі 
А. проти Великобританії Суд на основі положень статті 1 та стаття 3 Європейської конвенції 
та ст. 19 Конвенція про права дитини, що рекомендує державам здійснювати захист дітей, 

10 Затверджений наказом Державного комітету України в справах сім’ї та молоді, Міністерством внутрішніх справ 
України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України, № 5/34/24/11 від 16 січня 
2004, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2004 р. за № 99/8698

11 П.22 А. проти Великобританії
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які перебувають під опікою батьків або інших осіб, від «усіх форм фізичного та психічного на-
сильства» покладає на державу обов’язок захисту осіб від нелюдського та принижуючого 
гідність поводження або покарання. Внаслідок рішень прийнятих Комісією та Судом щодо 
застосування фізичних покарань в англійських школах уряд Великобританії був змушений 
ввести заборону на застосування фізичних покарань у державних освітніх закладах (діє з 
1987 року). У 1999 році заборона була поширена також на приватні навчальні заклади.

Свобода та особиста недоторканість

„Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може 
бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням 
суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом...”-  проголошується в статті 
29 Конституції України. Ця стаття містить також права, які має особа в разі, якщо вона за-
арештована або затримана:

 ● право знаходитись під арештом не більше 72-х годин;
 ● право на обґрунтованість арешту, що має бути перевірена судом;
 ● право на негайне звільнення, якщо протягом 72-х годин з моменту затримання не 

було вручено вмотивоване рішення суду про тримання під вартою;
 ● право заарештованого невідкладно отримати інформацію про мотиви арешту або 

затримання, його права;
 ● право з моменту затримання захищати себе особисто і користуватись правовою до-

помогою захисника;
 ● право в будь-який момент оскаржити в суді своє затримання;
 ● право на негайне повідомлення про арешт чи затримання родичів заарештованого 

або затриманого.
Право на свободу та особисту недоторканість визначено в статтях 3 та 9 Загальної де-

кларації прав людини та захищається статтею 9 Міжнародного пакту про громадянські та по-
літичні права, статтею 5 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Доцільним буде зазначити також статтю 40 Конвенції про права дитини, що визначає 
стандарти відправлення правосуддя щодо дітей, які порушили закон. Відповідно до цієї 
статті „...дитина, що порушила закон, має право на таке поводження, котре сприяє розвитку 
у неї почуття гідності і значимості, бере до уваги її вік і спрямоване на соціальну реінте-
грацію. Дитина має право на основні гарантії, а також, правову та іншу допомогу під час 
утримання в місцях позбавлення волі”.

Свобода пересування та місце проживання

Свобода вільно пересуватись, жити в будь-якому куточку держави, знаходитись за кор-
доном, на власний розсуд обирати місце проживання є важливою складовою свободи кож-
ної людини. Згідно зі статтею 33 Конституції України „кожному, хто на законних підставах 
перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір міс-
ця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які 
встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який 
час повернутися в Україну. ”

В Європейські конвенції про захист прав та основоположних свобод це право закріплено 
статтею 2 Протоколу № 4. Право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання 
гарантують також стаття 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, стат-
тею 13 Загальної декларації прав людини. Стаття 13 Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права захищає іноземців на випадок депортації (виселення із країни).

Дещо специфічні права щодо цього мають за Конвенцією про права дитини діти, а саме 
стаття 10 передбачає «право дитини та її батьків залишати будь-яку країну, включаючи 
власну, і повертатися в свою країну з метою возз’єднання сім’ї», а стаття 11 захищає дитину 
від незаконного переміщення і неповернення дітей із-за кордону. 
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Відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України з 14 років особа має право на віль-
не самостійне пересування територією України і на вибір місця перебування, а згідно з п.2, 
статті 29 може вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встанов-
люються законом .

Деякі питання механізму реалізації свободи пересування для громадян України розкри-
ває Закон України „Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”.

Свобода, думки, совісті і віросповідання. 

Ніхто не може обмежити нас у власних переконаннях, релігії яку ми сповідуємо. Стаття 
35 Конституції України гарантує свободу совісті і віросповідання.

Загальна декларації прав людини (стаття 18), Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права (стаття 18), Європейська конвенція про захист прав та основоположних сво-
бод (стаття 9) гарантують свободу думки, совісті і релігії.

Стаття 14 Конвенції ООН про права дитини гарантує „...право дитини на свободу думки, 
совісті та релігії…”.

У статті 35 Конституції України передбачено: «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 громад-
ського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жод-
на 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. У разі якщо виконання військового 
обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має 
бути замінене альтернативною (невійськовою) службою».

Питання свободи світогляду і віросповідання охоплює різні сфери життя людини. Тому 
цим питанням присвячені норми багатьох законів України. Стаття 300 Цивільного кодексу 
України говорить про право на індивідуальність: «(…) 2. Фізична особа має право на збе-
реження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на 
вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені зако-
ном та не суперечать моральним засадам суспільства».

В статті 3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», зокрема зазна-
чено: «(…) 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 цьо-
го ж закону гарантує відокремлення школи від церкви. Питання освіти і релігії регулюють 
також такі закони, як Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню осві-
ту», Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон 
України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про позашкільну освіту».

Дотримання принципів рівності і недискримінації за ознакою поглядів і віросповідання 
закріплюють Конституція України (статті 21 та 24), Закон України «Про свободу совісті і релі-
гійні організації», Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Свобода вираження поглядів, 
право на інформацію та право знати свої права

Ми маємо власні погляди і ніхто не може перешкоджати їх вираженню, незалежно від 
того, як ми це робимо – висловлюємо їх через публікацію в пресі, через літературний твір, 
по радіо або телебаченню, під час зборів громадян, своєю поведінкою або стилем одягу, 
зачіски тощо.

„Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотриму-
ватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів 
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НАВЧАЛЬНИЙ �КУРС ЗАХИСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ГРУП РИЗИКУ�

Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику

державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати 
ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств”, – 
так визначена свобода вираження поглядів в статті 10 Європейської конвенції. „Право на 
свободу вираження поглядів є не лише наріжним каменем демократії, але й передумовою 
здійснення багатьох інших прав і свобод, які гарантує Європейська конвенція. Оскільки це 
право наділене великою значимістю, багато справ, у яких було встановлено критерії тлу-
мачення принципів Конвенції, були пов’язані із статтею 10”12.

Стаття 34 Конституції України передбачає свободу думки і слова, вільне вираження сво-
їх поглядів. 

Загальна декларація прав людини (стаття 19), Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права (стаття 19), Європейська конвенція про захист прав та основоположних сво-
бод (стаття 10) гарантує свободу вираження поглядів.

Стаття 12 Конвенції ООН про права дитини гарантує право вільно висловлювати свої 
погляди, у відповідності з можливостями, при цьому поглядам дитини має приділятись на-
лежна увага згідно з її віком і зрілістю на вираження поглядів. За статтею 13 Конвенції 
„дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одер-
жувати та передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, 
друкованій чи письмові й формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на 
вибір дитини...”. 

Відповідно до статті 10 Європейської конвенції свобода вираження поглядів може бути 
обмежена „...в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської 
безпеки, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, 
для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної 
інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідними в демо-
кратичному суспільстві ” .

Оскільки свобода вираження поглядів включає в себе і доступ до інформації – варто 
згадати статтю 17 Конвенції ООН про права дитини. Ця стаття гарантує доступ до інформа-
ції із різних джерел та захист від інформації, що несе шкоду дитині.

Окреме положення Європейської конвенції про здійснення прав дітей присвячено пи-
танням врахування прав та інтересів дитини в процесі прийняття рішень стосовно неї:

«Дитині, яка відповідно національному праву визнається здатною орієнтуватись у су-
довій справі, мають бути надані наступні права, чого вона може вимагати сама:

а) право отримувати всю суттєву інформацію
б) право бути заслуханою і виражати власні погляди
в) право бути поінформованою про наслідки власної позиції будь-якого рішення».
В статті 9 Закону України «Про охорону дитинства» закріплено право дитини на вільне 

висловлення думки та отримання інформації. Відповідно до статті 171 Сімейного кодексу 
України: 

«1. Дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, по-
садовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім’ї. 

2. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між 
батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при 
вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а 
також спору щодо управління її майном».

Дитина має право бути вислуханою як її батьками, так і іншими родичами, а також поса-
довими особами, до компетенції яких належить охорона немайнових та майнових прав ди-
тини. До вказаних посадових осіб належать посадові особи всіх тих органів, до яких дитина 
має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів відповідно до статті 152 Сімейно-
го кодексу (за цією статтею дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів 
безпосередньо до суду, якщо вона досягла 14-ти років), – судді, прокурори, посадові особи 
органів опіки та піклування, служб у справах дітей, органів внутрішніх справ тощо (див. 

12 Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини, www.coe.kiev.ua/inf/putivnn/index
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коментар до статті 152 Сімейного кодексу). Крім того, думка дитини має бути врахована і 
посадовими особами, які здійснюють діяльність, пов’язану з вихованням та навчанням, охо-
роною здоров’я щодо дітей тощо.

Випадки, коли дитина має бути вислухана обов’язково:
вирішення спору між батьками, іншими особами щодо її виховання (ст. 159 СК); 
вирішення спору між батьками, іншими особами щодо її місця проживання (ст. 161 СК);
вирішення спору про позбавлення батьківських прав (ст. 164 СК); 
вирішення спору про поновлення батьківських прав (ст. 169 СК); 
вирішення спору щодо управління її майном (ст. 177 СК)
при зміні прізвища дитини, яка досягла 7-ми років (ст. 148 СК); 
при зміні по батькові дитини, яка досягла 14-ти років (ст. 149 СК); 
при визначенні батьками місця проживання дитини, яка досягла 10-ти років (ст. 160 СК) 
місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою 

батьків та самої дитини. У разі, якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, 
яка досягла 14-ти років, визначається нею самою; 

при розпорядженні аліментами, які одержані на неповнолітню дитину (ст. 179 СК); 
при усиновленні дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може ви-

словити свою думку щодо цього питання (ст. 218 СК);
при записі усиновлювача матір’ю, батьком дитини, яка досягла 7-ми років (ч. 2 ст. 229 СК);
при зміні усиновлювачами імені дитини (ч. 1 ст. 231 СК); 
при призначенні опікуна чи піклувальника (ч. 4 ст. 63 ЦК); 
при визначенні опікуном, піклувальником способів виховання дитини (ч. 1 ст. 249 СК); 
при передачі дитини у сім’ю патронатного вихователя (ст. 253 СК);
при влаштуванні дитини до прийомної сім’ї (ч. 2 ст. 2563 СК); 
при влаштуванні дитини до дитячого будинку сімейного типу (ч. 2 ст. 2567 СК).
Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її 

інтереси.
У контексті міжнародного права, право на інформацію про свої права є особливим видом 

права на інформацію. Стаття 42 Конвенції про права дитини зазначає: «держави-учасниці зо-
бов’язуються, використовуючи належні та дієві засоби, широко інформувати про принципи і 
положення Конвенції як дорослих, так і дітей». Відповідно до Рекомендації Парламентської 
Асамблеї Ради Європи13 про Європейську стратегію стосовно дітей: «... Комітет Міністрів має 
наполегливо зобов’язати держави... інформувати дітей, а також їхніх батьків про права дітей 
шляхом широкої публікації та поширення тексту Конвенції про права дитини всіма доступни-
ми засобами, у тому числі через засоби масової інформації, та введення предмета про права й 
обов’язки дітей до шкільних програм, починаючи з початкового рівня... інформувати дітей про 
доступні для них засоби та прийоми у разі порушення їхніх основних прав…».

Свобода зібрань та асоціацій

Асоціація – це об’єднання, спілка, організація певних осіб для досягнення ними своїх 
інтересів і цілей. Зібрання – „...зустріч людей та участь у вираженні поглядів або обміні іде-
ями та думками...”14. Дуже важливим є те, що свобода зборів та асоціацій означає, також, і 
свободу „від асоціацій”. Тобто, ніхто не може примусити вас бути членом тої чи іншої органі-
зації проти вашої волі, бути залученим до зборів. Свобода зібрань та асоціацій закріплена в 
міжнародних документах та законах України і захищена ними, а саме:

Стаття 11 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод: «кожен 
має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, включаючи 
право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів».

Стаття 20 Загальної декларації прав людини: “1. кожна людина має право на свободу 
мирних зборів і асоціацій, 2. Ніхто не може бути примушеним вступати в будь-яку асоціацію”.

13 Рекомендація № 1286, прийнята на черговій сесії 1996 року.
14 Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини, www.coe.kiev.ua/inf/putivnn/index  
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Стаття 36 Конституції України «Право на свободу об’єднання у політичні партії та гро-
мадські організації» та стаття 39 «Право на мирні збори, мітинги походи і демонстрації»

Статтею 15 Конвенції ООН про права дитини:  Держави-учасниці визнають право дити-
ни на свободу асоціацій і свободу мирних зборів.

Статті 21 та 22 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права проголошують 
право на збори та свободу асоціацій;

Стаття 8 Міжнародного пакту про соціальні, економічні та культурні права гарантує пра-
во на створення профсоюзів (професійних об’єднань працівників, що відстоюють свої тру-
дові права);

Право на повагу до приватного і сімейного життя. 
Право дитини на захист індивідуальності

Гарантії недоторканості приватного життя є надзвичайно важливими, оскільки приват-
ністю визначаються ті межі особистої, фізичної та духовної сфери, які встановлює сама лю-
дина. Приватність – це окремий світ, особистий простір кожної людини. Наскільки цей світ 
буде відкритим для інших – особиста справа кожної окремої особи. Це природно, хоча б 
тому, що якщо я, наприклад, не захочу, щоб хтось дивився якісь мої фото чи читав мої листи, 
записи, я просто не буду їх показувати іншим. Ніхто й не дізнається про їх існування, якщо 
раптом хтось без мого дозволу не отримає до них доступ. «Право на приватність – це право 
на те, щоб тебе залишили у спокої», – висловився колись у XIX  столітті суддя США – Томас 
Кулей. 

Світова практика визначення того, що саме означає право на приватність має досить 
давню історію. Наприклад, у звіті британського парламенту 1763 року знаходимо такі рядки: 
«найбідніша людина може оголосити непокору владі корони, перебуваючи у стінах власно-
го помешкання. Це помешкання може бути руїною з дахом, що здригається від вітру та про-
тягів, до нього може увірватися буря і дощ, але король Англії до нього увірватися не може. 
Вся його сила закінчується біля порога старого житла». У 1890 році американські юристи 
Самюель Уорен та Луїс Брендейс опублікували працю «Право на приватність», розпочавши 
новий напрямок юридичної дискусії щодо змісту цього права. Наразі норми, що захищають 
приватність є невід’ємною частиною міжнародного права і мають багату практику їх тлу-
мачення. Цікавим є відоме серед правників твердження, що право на приватність покли-
кане забезпечувати людині щонайменше три речі: таємницю, анонімність та можливість 
усамітнитися.

У Європейській конвенції про захист прав людини право на повагу до приватного і сі-
мейного життя захищається статтею 8 у пункті 1, якої зазначено: «кожен має право на по-
вагу особистого і сімейного життя, його житла та кореспонденції». Друга частина цієї статті 
визначає межі встановлених нею гарантій. Незважаючи на стисле формулювання наведеної 
норми, вона має досить широкий спектр застосування і постійно еволюціонує. Микеле де 
Сальвіа у своїй роботі «Прецеденти Європейського суду з прав людини»15, зокрема, зазначає: 
«у дійсності, більше, аніж інша норма, стаття 8 підходить для еволюційного тлумачення …». 
Виходячи із такої особливості цієї норми, важко стисло окреслити межі її застосування. Єв-
ропейський суд окремо розглядає питання правомірності втручання в особисте життя лю-
дини, сімейне життя, повагу до кореспонденції, житла. Ця норма, зокрема охоплює такі ас-
пекти, як повага до особистого життя, повагу до самобутності людини в силу особистих рис 
або приналежності до певної соціальної чи етнічної групи. Поняття «приватність» включає 
й сексуальне життя, медичний діагноз, навколишнє середовище тощо. Стаття 8 Європей-
ської конвенції захищає персональні дані, особисту інформацію від небажаного збирання, 
поширення та використання. У цьому сенсі цікавим є те, що доволі часто питання збирання 
та поширення інформації про особу розглядається у зв’язці зі свободою вираження погля-

15 Де Сальвиа М., Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, 
относящейся к Европейскеой конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 
2002 г. – Спб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 1072 с.
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дів. Принципи свободи вираження поглядів дозволяють обмежувати право на приватне 
та сімейне життя, зокрема якщо це стосується публічних осіб, політиків, державних діячів. 
Поняття сімейного життя стосується контактів між родичами – батьками, дітьми, бабусями 
і дідусями і т.п.. Європейський суд передбачає зв’язок між батьками і дітьми незалежно від 
того чи в шлюбі була народжена дитина чи ні. У своїй практиці Суд дійшов до висновку, що 
стосунки між подружжям, що виникли в результаті законного шлюбу мають розглядатись 
як «сімейне життя».

Свобода приватного та сімейного життя захищена статтею 32 Конституції України.
Обмежується це право самою ж Конституцією. Це випадки, коли поведінка особи супе-

речить законові й громадській моралі, наприклад коли за щитом „приватності” ховаються 
батьки, що здійснюють насильство над дитиною.

Стаття 32 Конституції України містить чотири самостійні частини: заборона, збирання і 
поширення конфіденційної інформації про людину без її згоди, надання можливості озна-
йомлення з відомостями про себе в державних і самоврядних органах, а також можливості 
судового захисту права людини на спростування недостовірної інформації про себе.

Охороняється це право і міжнародними документами: стаття 12 Загальної декларації 
прав людини, стаття 17 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, стаття 8 
Європейської конвенції.

Стаття 16 Конвенції про права дитини, захищаючи право на особисте життя, проголо-
шує, що діти мають право на захист від втручання в їхнє особисте, сімейне і домашнє життя. 
Батьки дитини за статтями 5 (виховання в сім’ї та розвиваючі здібності дитини) та 18 (від-
повідальність батьків та захист автономії сім’ї) Конвенції мають право суттєво впливати на 
формування поглядів, „...однак, відношення до дитини, як до особистості вимагає поваги її 
волі, поглядів, серйозного відношення до  неї, повага її гідності і особистого життя...”. Стаття 
9 захищає сімейні відносини і контакти з батьками, гарантуючи право жити зі своїми бать-
ками за виключенням тих випадків, коли це вступає в протиріччя з найкращими інтересами 
дитини, гарантуючи право зберігати зв’язок з обома батьками у випадку розлучення з од-
ним із них або з обома.

Стаття 5 Протоколу № 7 до Європейської конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод зазначає також, що «кожен з подружжя у відносинах між собою і в їхніх 
відносинах зі своїми дітьми користується рівними правами та обов’язками цивільного ха-
рактеру, що виникають зі вступу у шлюб, перебування в шлюбі та у випадку його розірвання 
(…)».

Стаття 20 Конвенції ООН про права дитини діє в інтересах дітей, що тимчасово чи по-
стійно позбавлені сімейного оточення. Для таких дітей має бути забезпечено заміну до-
гляду за дитиною. Стаття 21 Конвенції встановлює право на усиновлення: „В державах, де 
усиновлення визнається та/або дозволяється, воно може здійснюватись виключно в най-
кращих інтересах дитини та при наявності дозволу компетентних властей, а також гарантій 
для дитини…”.

Метою закріплення права на повагу до приватного і сімейного життя в якості юридич-
ної норми є захист особи від свавільного втручання з боку державних органів у особисту 
сферу і сімейне життя. Проте це не означає тільки пасивне невтручання. Держава має так 
звані «позитивні обов’язки». Гарантія права на приватне і сімейне життя включає необхід-
ність конкретних дій з боку державних органів. Так, наприклад, у справі «Савіни проти Укра-
їни»16, Європейський суд у своєму рішенні вказує на те, що « … держава не виконала свого 
обов’язку поважати сімейне життя, не використавши ефективність інших альтернативних 
заходів, ніж роз’єднання батьків і дітей».

У цій справі предметом неправомірного втручання стало сімейне життя з огляду на те, 
що члени родини – батьки і діти, брати і сестри були, як визнав Європейський суд, непра-
вомірно роз’єднанні за рішенням державних органів. Державні органи забрали 4-х дітей у 
багатодітної сім’ї, у якій батьки були незрячими і розмістили їх у різних інтернатних закла-
16 CASE OF SAVINY v. UKRAINE, Application no. 39948/06, 18 December 2008. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/

search.aspx?i=001-90360 
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дах, мотивуючи це поганими мовами в яких проживали діти. Проте держава не довела, що 
її державні органи зробили усе необхідне аби уникнути роз’єднання батьків і дітей. Більше 
того, брати і сестри були роз’єднанні одне з одним, оскільки були поміщені у різні заклади. 
Жодним чином під час розгляду питання на національному рівні не було враховано думку 
самих дітей. Вони не були заслухані у національних судах, хоча старшому із дітей на той час 
було вже 13 років. 

Незаконний психіатричний огляд і постанова діагнозу може бути втручанням у осо-
бисте життя. У справі «Федоров і Федорова проти України»17 Європейський суд зокрема 
встановив порушення статті 8 Європейської конвенції стосовно заявника у зв’язку з тим, 
що спосіб у який його було піддано психіатричному огляду не відповідав закону. Один із 
заявників, В.Г. Федоров у червні 2000 році мав конфлікт і бійку з сусідами за що, у 2005 
році отримав покарання у вигляді умовного позбавлення волі. У червні 2001 року за 
заявою сусідки до сім’ї Федорових приїхав лікар-психіатр районної лікарні і провів ко-
роткотривалу бесіду з В.Г. Федоровим, на підставі якої в подальшому йому було діагнос-
товано психічний розлад. Федоров звернувся до суду. Суд першої інстанції встановив, 
що психічний огляд і встановлення діагнозу були незаконними. Проте у подальшому 
апеляційний суд відмінив рішення суду першої інстанції, а касаційний – залишив в силі 
рішення апеляційного суду. У березні 2003 року Федорова із застосуванням сили було 
госпіталізовано до психіатричної лікарні, яку він залишив наступного дня, як такий що 
не потребує стаціонарного лікування. 

Рішення по цій справі вказує ще й на те, що будь-яке обмеження права на особи-
сте життя, може мати місце виключно у випадках, коли таке втручання передбачене 
законом. 

 У справі «Дубецька проти України»18 Європейський суд встановив порушення пра-
ва на приватне і сімейне життя у зв’язку з відсутністю адекватних дій з боку держави 
в рішенні екологічних проблем. Одинадцять заявників представляли дві великі сім’ї, 
які мешкають у сільській місцевості Львівської області. Вони побудували свої будинки 
у 1933 та 1959 роках, а згодом недалеко від їх помешкань почали працювати шахта та 
вугільно-збагачувальна фабрика. Сім’ї постійно скаржились до органів державної вла-
ди про шкоду, яка спричинялась їхньому здоров’ю та житлу внаслідок екологічного за-
бруднення. Вони обґрунтовували свої звернення результатами численних досліджень. 
Державні органи погоджувались з наявністю шкідливого впливу і приймали рішення 
про переселення сімей з забрудненої території. Проте жодне із таких рішень виконане 
не було. Розглядаючи справу Європейський суд, посилаючись на прецедентну практику, 
що склалась, зокрема відмітив, що положення Конвенції «… не гарантують окремо право 
на охорону навколишнього середовища…». Однак, скарга про порушення статті 8 Кон-
венції є обґрунтованою, коли «… екологічна загроза досягає настільки серйозного рівня, 
що призводить до значного погіршення можливості заявника користуватись своїм до-
машнім, приватним або сімейним життям…». 

Декілька скарг щодо України стосувались такого прояву приватного та сімейного 
життя, як кореспонденція. Заявники у цих справах – засуджені особи, які перебувають 
у виправних колоніях. Вони скаржились передусім на жорстоке поводження. Але серед 
іншого, право на приватне і сімейне життя, було також предметом їхніх звернень. Так у 
справі «Алієв проти України»19, суд розглянув скарги на значні обмеження в отриманні 
посилок і бандеролей, листуванні з рідними. Законодавство встановлює подібні обме-
ження для осіб які перебувають у місцях позбавлення волі, що може буди правомірним 
обмеженням. Проте у наведеній справі Європейський суд звернув увагу на те, що ок-
рім існування закону та його доступності, він повинен бути «…передбачуваний стосовно 

17 CASE OF FYODOROV AND FYODOROVA v. UKRAINE, Application no. 39229/03, 7 July 2011. http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-105478 

18 CASE OF DUBETSKA AND OTHERS v. UKRAINE, Application no. 30499/03, 10 February 2011. http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-103273 

19 CASE OF ALIEV v. UKRAINE, Application no. 41220/98, 29 April 2003. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-61063 
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змісту й характеру оскаржуваних заходів». Закон же був таким, що «…заявник не міг 
знати напевно, чи застосовуються до нього обмеження (…), щодо кількості посилок і 
бандеролей, які ув’язненим було дозволено отримувати від родичів». Було встановлено 
порушення статті 8 Конвенції лише у той період часу, коли ситуація для заявника була 
не передбачуваною у цьому сенсі.

Порушення статті 8 Європейської конвенції було визнано у справі «Хант проти Укра-
їни»20 у зв’язку з тим, що справу про позбавлення заявника батьківських прав було роз-
глянуто судом без його участі через заборону заявнику протягом п’яти років приїздити в 
Україну. Заявник проживає у м. Ризі, Латвія. Був одружений з пані М. – громадянкою Укра-
їни. Вони проживали в Україні. Згодом вони розлучились. Подружжя мали одну спільну 
дитину і одну дитину заявник усиновив. Пані М. добилась від державних органів в Україні, 
щоб п. Ханту було заборонено 5 років в’їжджати в Україну, посилаючись на те, що приїхав-
ши до Франції де її син перебував на канікулах з нянею, погрожував забрати сина і на те, 
що перебуваючи у попередньому шлюбі п. Хант наніс тяжких тілесних ушкоджень колиш-
ній дружині. Під час розгляду в судах України це рішення залишилось без змін.

В одній із останніх справ «Гримковська проти України»21 стосовно права на приватне 
та сімейне життя, Європейський суд визнав порушення статті 8 Європейської Конвен-
ції у зв’язку з тим що у 1998 році біля будинку в якому вона проживала було дозволе-
но проїзд вантажного транспорту. Це фактично зробило вулицю на якій стоять житлові 
будинки, частиною автомагістралі міжнародного значення. В результаті місцеві жителі 
потерпали від надмірного шуму, вібрації, пилу. На дорозі, що не була розрахована на 
таке навантаження, з’явилися вибоїни. Санстанція, при дослідження екологічної ситуа-
ції на цій вулиці, встановила, що впродовж години там пройшло майже 130 автомобілів. 
Половина з них забруднювали середовище вище норми. Зокрема вміст міді та свинцю 
перевищував граничні показники у 23 та 7,5 разів відповідно. Європейський суд у своє-
му рішенні встановив, що кумулятивний ефект шуму, вібрації, забруднення повітря й 
ґрунту мав негативний вплив на родинне життя заявниці. Органи влади, в свою чер-
гу, не провели необхідних досліджень перед наданням можливості рухатись по вулиці 
вантажному транспорту, а національні суди відхилили позов Гримковської не надавши 
можливості відстояти їй свою позицію.

Право дитини на захист індивідуальності може бути як одним із аспектів приватного і 
сімейного життя, так і свободи поглядів. Це право звучить як окрема норма в Конвенції ООН 
про права дитини, виходячи саме із ситуації дитини, як особи яка не може ще вчиняти певні 
дії в своїх інтересах і потребує мати зв’язки з родиною.

У статті 7 Конвенції ООН про права дитини зазначено: «дитина має бути зареєстрована 
зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім’я і набуття громадян-
ства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування (…)». 
А стаття 8 гарантує, що: 

«1.Держави-учасниці зобов’язуються поважати право дитини на збереження індивіду-
альності, включаючи громадянство, ім’я та сімейні зв’язки, як передбачається законом, не 
допускаючи протизаконного втручання. 2. Якщо дитина протизаконно позбавляється ча-
стини або всіх елементів своєї індивідуальності, Держави-учасниці забезпечують їй необхід-
ну допомогу і захист для найшвидшого відновлення її індивідуальності».

Відповідно до статті 144 Сімейного Кодексу України зареєструвати народження дитини 
в державному органі реєстрації актів цивільного стану є обов’язком батьків, які повинні це 
зробити в місячний термін.

Громадянство дитина отримує вже за фактом народження. Усиновлення також є однією 
із підстав набуття громадянства України відповідно до Закону України «Про громадянство 
України».

20 CASE OF HUNT v. UKRAINE, Application no. 31111/04, 7 December 2006. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-78410 

21 CASE OF GRIMKOVSKAYA v. UKRAINE, Application no. 38182/03, 21 July 2011. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-105746 
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У ситуаціях, коли при усиновленні дитини змінюються її ім’я, прізвище, місце народ-
ження та інші відомості, ці дані повинні зберігатись, щоб дитина мала можливість згодом 
отримати інформацію про себе.

Право на укладення шлюбу

Укладання шлюбу – одна з найвідповідальніших подій в житті кожної молодої людини. 
За Конституцією України „шлюб ґрунтується на рівній згоді чоловіка і жінки. Кожен із по-
дружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей до 
їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. 
Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою” (стаття 51 Конституції 
України).

Згідно зі статтею 12 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод 
„чоловіки та жінки, які досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і створення сім’ї згідно 
з національними законами, які регулюють здійснення цього права.”

Стаття 22 Сімейного кодексу України встановлює шлюбний вік – вік з якого особа набу-
ває право на шлюб: «Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять 
років (…)». 

«За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано 
право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам», – зазначено в статті 
23 Сімейного кодексу України. Така ситуація може виникнути з таких вагомих причин, як 
вагітність, наявність фактичних сімейних відносин, інші причини особистого, сімейного чи 
соціального характеру. 

Важливим є те, що з моменту укладення шлюбу, навіть, якщо особі ще не виповнилось 
18 років, вона стає повністю дієздатною, а це означає, що ця особа несе повну відповідаль-
ність за свої дії.

Згідно статті 18 Сімейного кодексу, кожен учасник сімейних відносин який досяг 14-ти 
років може захищати свої права в суді.

Право на укладення шлюбу та право створювати сім’ю закріплене, також, Міжнародним 
пактом про громадянські та політичні права (стаття 23) та Загальною декларацією прав 
людини (стаття 16). Обидва документи визначають сім’ю, як природний і основний осередок 
суспільства, що має право на захист з боку держави. Охороні сім’ї, також приділяється осо-
блива увага у Міжнародному пакті про соціальні, економічні та культурні права (стаття 10).

Право на освіту

Одною із необхідних умов існування сучасної людини – є її освіченість. Тому, хоча б пев-
ний рівень освіти, як правило, держави визнають обов’язковим і беруть на себе зобов’язан-
ня його забезпечити. В Україні обов’язковою є середня освіта. Стаття 53 Конституції України 
гарантує право на освіту й одночасно встановлює обов’язковість освіти. Закон визначає 
відповідальними за одержання середньої освіти – батьків дитини, а якщо особі виповни-
лось 18 років, вона сама несе відповідальність за отримання обов’язкової середньої освіти.

«Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту. Держава при виконанні будь-яких 
функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і навчання, поважає право батьків забезпечувати 
таку освіту і навчання відповідно до своїх релігійних і світоглядних переконань» ,- зазначено 
в статті 2 Протоколу № 4 до Європейської конвенції.

Держава забезпечує право на освіту існуванням розгалуженої системи освіти, що вклю-
чає в себе дошкільну, повну загальну середню, професійно-технічну, вищу. «Громадяни ма-
ють право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закла-
дах на конкурсній основі»,- зазначено в Конституції України.

Право на освіту гарантоване й іншими міжнародними документами: Міжнародний пакт 
про соціальні, економічні та культурні права (стаття 13), Загальна декларація прав людини 
(стаття 26), Конвенція ООН про права дитини (стаття 28). Усі ці документи передбачають 
обов’язковість хоча б початкової освіти.
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У статті 29 Конвенції ООН про права дитини зазначено, що: 
« Держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована 

на: а) розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому 
обсязі; b) виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, про-
голошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй; с) виховання поваги до батьків дитини, 
її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, 
країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної; d) підготовку дитини до 
свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності 
чоловіків і жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними 
групами, а також особами з корінного населення; е) виховання поваги до навколишньої 
природи.»

Детальніше питання освіти регулюються такими нормативними актами: Закон України 
«Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про вищу осві-
ту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», 
Закон України «Про позашкільну освіту».  

Заборона дискримінації

В Конвенції ООН про права дитини дискримінацію забороняє стаття 2:
«1. Держави-учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені цією Конвенцією, 

за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь-якої дискримінації неза-
лежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, націо-
нального, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я і народ-
ження дитини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.

2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини 
від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних 
поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї».

Слово «дискримінація» є досить поширеним у сучасному спілкуванні. Зазвичай це сло-
во використовують, характеризуючи розрізнене ставлення залежно від певної ознаки. Таке 
тлумачення є абсолютно природнім, якщо брати до уваги етимологію цього слова. Термін 
«дискримінація» має латинське походження (discriminatio) і в буквальному розумінні озна-
чає розрізнення, диференціація. Таке розрізнення буває закріпленим у різного роду нормах: 
юридичних, релігійних, моральних тощо. Таке розрізнення (диференціація) може проявля-
тись у поведінці окремих суб’єктів. Поведінка може відповідати чи не відповідати тим самим 
нормам. Ознакою стосовно якої відбувається розрізнення може бути будь-яка відмінність 
(стать, раса, національність, вік, релігійні або ідеологічні погляди, сексуальна орієнтація, 
стан здоров’я та інші обставини). Так виглядає картина, якщо використовувати термін «дис-
кримінація» в широкому розумінні, якщо взяти до уваги максимально можливі ситуації у 
яких зазвичай користуються цим словом. 

З давніх часів людство замислювалось над тим, як зробити світ більш справедливим. 
Приниження одних людей іншими, вражаюча нерівність, ставлення до собі подібних, як 
до худоби, рабство – все це не могло не турбувати мислячу частину населення землі. І 
світ поступово змінювався. Важливим етапом у цій еволюції була епоха Просвітництва. 
Відома велика кількість праць вчених філософів, правників того часу, що містять справж-
ні винаходи в гуманітарній сфері, якими ми успішно користуємося й зараз. Такі винаходи 
того часу стали ґрунтом для побудови сучасних демократій. Чого варте теоретичне об-
ґрунтування розподілу державної влади на функціональні гілки Шарлем Луї Монтеск’є, 
теорія суспільного договору Жан Жака Руссо і т.п. Досягненням того часу була й поява 
документів, що вперше піднімали до рівня юридичних норм природні права людини – те 
чим людина володіє лише в силу своєї людської природи. Ту епоху характеризує розвиток 
саме ідей свободи і рівності. Все більше викристалізовувалось розуміння рівності в люд-
ській гідності, в правах, рівності перед законом. Саме ідея рівності в правах, протиправ-
ність не обґрунтованої нічим диференціації, стало основою для появи принципів свободи 
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від дискримінації, заборони дискримінації, як одного із центральних принципів сучасної 
концепції прав людини.

Заборона дискримінації нині – це категорія, що належить до сучасної концепції прав 
людини і є юридичною нормою, яка покликана захищати індивідуума від будь-якої спро-
би влади обмежити в правах без раціонального на те обґрунтування. Свобода від дис-
кримінації випливає із універсальної ідеї прав людини, яка своєю чергою, з’являється зі 
створенням Організації Об’єднаних Націй і прийняттям 10 грудня 1948 року Загальної 
декларації прав людини. 

Свобода від дискримінації – це загальний принцип, один із відправних пунктів Загаль-
ної декларації прав людини22: 

«Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони 
наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Стаття 2. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Де-
кларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших 
переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого 
становища.

Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, право-
вого або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалеж-
но від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь 
інакше обмеженою у своєму суверенітеті».

Подивимось, як виглядає заборона дискримінації, захист від дискримінації в основних 
міжнародних договорах, ратифікованих Україною. 

Стаття 14 Європейської Конвенції про захист прав та основоположних свобод23 про-
голошує: «Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без будь-якої 
дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших 
переконань, національного або соціального походження, належності до національних мен-
шин, майнового стану, народження або інших обставин». Таким чином, з самого початку 
Європейьска конвенція захищала від дискримінації тільки у тих випадках, коли мала міс-
це дискримінація повязана з обмеженням у здійсненні тільки тих прав і свобод, що викла-
дені у самій цій Конвенції. Трохи пізніше вступив у силу протокол № 1224 до Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод. Цей протокол значно розширив можливо-
сті застосування принципу заборони дискримінації. Зі вступом його в силу «Здійснення 
будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою 
ознакою, наприклад за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи 
інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національної 
меншини, майнового стану, народження або за іншою ознакою …». Тепер не тільки права та 
свободи, що передбачені Конвенцією, стали предметом захисту, але будь-які передбачені 
законом.

У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права25 забороні дискримінації 
присвячені декілька норм: 

Стаття 2: «1. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується поважа-
ти і забезпечувати всім перебуваючим у межах її території та під її юрисдикцією особам 
права, визнані в цьому Пакті, без будь-якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, 
релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майно-
вого стану, народження чи іншої обставини (…)».

22 Загальна декларація прав людини. Генеральна Асамблея ООН, 10 грудня 1948 року (Док. ООН/PES/217 A).
23 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенцію ратифіковано Законом N 475/97-ВР (475/97-

ВР ) від 17.07.97). Офіційний вісник України вiд 16.04.1998 – 1998 р., № 13, (№№ № 32 від 23.08.2006), стор. 270.
24 Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177), (Протокол ратифіковано 

Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229). Офіційний вісник України вiд 23.08.2006 – 
2006 р., № 32, стор. 460, стаття 2376, код акту 36909/2006.

25 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ( Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної 
Ради Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 ). Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН. 
Док. ООН А/RES/2200 А (XXI).
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Стаття 3 встановлює « (…) рівне для чоловіків і жінок право користування всіма грома-
дянськими і політичними правами, передбаченими в цьому Пакті».

Стаття 26: «Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації 
на рівний захист закону. В цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна бути за-
боронена законом, і закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний захист 
проти дискримінації за будь-якою ознакою, як-от: раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, 
політичні чи інші переконання, національне чи соціальне походження, майновий стан, на-
родження чи інші обставини».

Є окремі міжнародні договори, що приділяють особливу увагу забороні дискримінації, 
зазвичай стосовно представників певних соціальних груп: діти, жінки, біженці, люди з ін-
валідністю та інші групи. Особливо це стосується Організації Об’єднаних Націй, в системі 
якої існує ціла низка спеціальних Конвенцій. Кожна з цих Конвенцій має власну систему 
контролю і захисту. Наприклад, Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, 
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок та інші. Варто назвати й приклади 
документів, що захищають права представників окремих груп, передусім від будь-якої 
дискримінації. Прикладом можуть бути Конвенція про права інвалідів, Конвенція про пра-
ва дитини та інші. 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права або Конвенція про захист прав 
людини та основоположних свобод не мають спеціальних визначень терміну «Дискримі-
нація». Однак дефініції та розкриття ознак цього поняття можна знайти в документах та 
практиці Комітету з прав людини ООН та Європейського Суду з прав людини.

Так, розуміння терміну «дискримінація» можна знайти у Зауваженні загального по-
рядку № 18 (37)26, прийнятому Комітетом з прав людини ООН у 1989 році: « (…) Комітет 
вважає, що вислів «дискримінація», як він використовується у Пакті, слід розуміти як 
таке, що означає розрізнення, виключення, обмеження або перевага, що ґрунтується на 
ознаках раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, націо-
нального або соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини 
і котре має на меті або наслідком знешкодження або зменшення визнання, використання 
або здійснення усіма особами, на рівних засадах усіх прав і свобод». 

Наведені норми дають уявлення й про мотиви дискримінації. Зокрема, перелік таких 
мотивів, вироблений на основі практики Європейського Суду з прав людини, наводить 
Бруно Недєлек у статті «Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод» у виданні «Європейська конвенція з прав людини: основні положен-
ня, практика застосування, український контекст»27. Автор об’єднує ці мотиви наступним 
чином: стать; раса або колір шкіри; мова; релігія; політичні та інші переконання; націо-
нальне чи соціальне походження; належність до національної меншини; майновий стан; 
народження. Автор зазначає, що у всіх випадках ознаки дискримінації не мають вичерп-
ного характеру. З огляду на практику Європейського Суду, Комітету ООН з прав людини та 
інших міжнародних інституцій перелік «інших ознак» постійно поповнюється. Наприклад, 
відомим є застосування такого виразу як «інші ознаки» до стану здоров’я, сексуальної 
орієнтації, військового звання, сімейного стану і т.п. 

Визначення того, що є, а що не є дискримінацією, у якому випадку особа підпадає 
під захист Європейського Суду з прав людини або Комітету з прав людини ООН, відбува-
ється у ході складного процесу балансування, врахування багатьох чинників в кожному 
конктерному випадку. Так, ці міжнародні інституції постійно створюють правові механізми 
протидії дискримінації.

Є два важливі принципи, закріплені, зокрема, у Конституції України (статті 21 та 24). 
Це принцип рівності у здійсненні основних прав і свобод і принцип рівності перед зако-

26 Зауваження загального порядку 13 (37), Комітету з прав людини, Повний текст зауваження див. у документі ООН 
HRI/GEN/1 від 4 вересня 1992 року.

27 Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст (Бруно 
Недєлек, «Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод») / За ред. О.Л. 
Жуковської. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2004. – 960 с.
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НАВЧАЛЬНИЙ �КУРС ЗАХИСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ГРУП РИЗИКУ�

Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику

ном. Усі рівні перед законом. Це означає, що не можна створити різні правові системи для 
окремих груп людей. Закон однаковий для всіх. Ще до 20-го століття для представників 
різних верств населення були окремі законодавчі норми, відрізнялись покарання, окремі 
групи мали більше привілеїв, ніж інші, існував, наприклад, виборчий ценз .

Проте, це лише перші із названих принципів, що характеризують заборону дискримі-
нації. Зважаючи на інші характеристики, про які також іде мова, ці принципи не є абсо-
лютними і зараз. Існують виключення й у сучасних демократіях. Так, суддя має імунітет 
від кримінального обвинувачення. Проти нього може бути порушена кримінальна справа 
лише за певних умов. Інші посадові особи, особливо центральних органів влади буває, 
мають подібний імунітет. В Україні таким імунітетом користуються президент, депутати 
парламенту. Існування такої нерівності перед законом повинно бути обґрунтованим. Важ-
ливо якими є цілі і наслідки таких засобів. Наприклад, існування імунітету у судді – це одна 
із умов незалежності суду. 

Заборона дискримінації передбачає рівне поводження. Державний чиновник пови-
нен однаково поводитись з кожною людиною, незалежно від відмінностей. Цей принцип 
є досить декларативним і скоріше прагненням, оскільки вимагає певних вимог до пове-
дінки чиновника. Втім він є дуже важливим, і таким, що наголошує на нормі поведінки 
посадової особи. Практика, зокрема Європейського суду визначає, що наявність дискри-
мінації має місце, якщо доведено, « … що поводження, якому була піддана жертва, було 
відмінним та менш зручним, ніж по відношенню до інших осіб, які перебували в подібних 
або аналогічних обставинах…»28. Прикладом може бути справа Зарб Адамі (Zarb Adami) 
проти Мальти. У цій справі заявник стверджував, що він піддається дискримінаційному 
поводженню у зв’язку з викликами його до суду для виконання обов’язків присяжного. 
Заявник скаржився на те, що тягар обов’язків присяжного несуть переважно чоловіки, у 
той час, як жінки фактично звільняються від несення таких громадських обов’язків. Єв-
ропейський суд з прав людини постановив, що у справі мало місце порушення статті 14 
(заборона дискримінації) Конвенції. 

Разом з тим, захист від дискримінації не перешкоджає нерівному поводженню в усьо-
му і завжди. Свобода від дискримінації допускає відмінне «… поводження щодо осіб, які 
перебувають у різному становищі»29. Все залежить від конкретного випадку, від ситуації. 
Інколи людина, яка має певну відмінність, потребує особливого ставлення, щоб її рівність 
з іншими в правах була забезпечена. Так, наприклад, якщо в суді в Україні відбувається 
процес пов’язаний з обвинуваченням іноземця, то виникає необхідність у надані йому 
перекладача. Це навіть обов’язок – надати перекладача. Такого обов’язку немає, якщо 
подібний судовий процес у тому самому суді пов’язаний з обвинуваченням українця. 

В справі «Тлимменос проти Греції» заявник скаржився на однакове поводження до 
нього при вирішенні питання про призначення його на посаду бухгалтера – експерта. В 
Греції, є закон, що позбавляє деяких правопорушників можливості обіймати посади бух-
галтерів – експертів. Заявник у минулому скоїв таке правопорушення і відбув відповід-
не покарання. Цим правопорушенням була відмова носити військову форму (проходити 
обов’язкову службу в армії), що є злочином в Греції. Заявник вчинив це правопорушення 
через свої релігійні переконання. Європейський суд з прав людини в своєму рішенні ска-
зав наступне: «право на захист від дискримінації щодо здійснення прав, гарантованих Кон-
венцією, також порушувалося, коли держави, без об’єктивного і розумного виправдання, 
застосовували до осіб однаковий підхід, іґноруючи при цьому те, що їхні ситуації значно 
різняться. 

28 Доклад «Защита от дискриминации». Доклад, предназначенный для подготовки судей и прокуроров в связи с Ев-
ропейской конвенцией о защите прав человека, был изначально подготовлен в рамках Совместной инициативы 
2002-2004 гг. Европейской Комиссии и Совета Европы с Турцией". Адреса статті в інтернеті: www.coehelp.org/mod/
resource/view.php?inpopup=true&id=642 

29 Європейська конвенція з пррав людини: основні положення, практика застосування, український контекст (Бруно 
Недєлек, «Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод») / За ред. О.Л. 
Жуковської. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2004. – 960 с.
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Держави мають законний інтерес у позбавленні деяких правопорушників можливості 
обіймати посади бухгалтерів-експертів. Однак, на відміну від інших судимостей за тяжкі 
злочини, судимість за відмову носити військову форму через релігійні чи філософські пере-
конання не свідчить про безчесність чи аморальність, яка могла зашкодити здатності 
порушника виконувати названі функції. Тому позбавлення заявника права обійняти згада-
ну посаду на тій підставі, що він не підходить для неї, є неправомірним. За свою відмову 
носити військову форму заявник відбув строк покарання у в’язниці. Застосування до ньо-
го подальших санкцій було непропорційним. Звідси випливає, що позбавлення його права 
обійняти посаду бухгалтера-експерта не відповідало законній меті. Не існувало жодного 
об’єктивного і розумного виправдання для застосування до заявника такого самого підхо-
ду, як і до інших осіб, що мають судимість за кримінальне правопорушення. Для того щоб 
забезпечити додержання статті 14, взятої у поєднанні зі статтею 9, держава повинна 
передбачити відповідні винятки з правила, за яким особи, що мають судимість за злочин, 
не допускаються до посад бухгалтерів-експертів». 

До речі, справа «Тлімменос проти Греції» є одним із прикладів так званої «опосередко-
ваної», тобто непрямої дискримінації. Про таку дискримінацію зазвичай говорять, коли не 
встановлюється пряме обмеження за певною ознакою, проте якщо поводження відносно 
певної особи, є менш сприятливим, ніж відносно інших осіб у подібних обставинах. 

Європейський суд надає державам певні межі самостійної оцінки, що означає 
можливість держави самостійно визначитися, наскільки ситуація виправдовує відмін-
ність у поводженні. Однією із справ, у якій це було використано є рішення Расмуссен 
(Rasmussen) проти Данії. Заявник скаржився на дискримінацію за статевою ознакою. Він 
не міг оскаржити в суді своє батьківство щодо дитини від жінки, з якою вони були розлу-
чені, оскільки термін, коли закон встановлював таку можливість вже минув. У той же час 
його колишня дружина мала право вимагати проведення тесту з метою встановлення 
батьківства у будь-який час. Європейський суд у цій справі зазначив, що бачить відмін-
ність у підході до пана Расмуссена та його колишньої дружини стосовно можливості 
оскаржити в судовому порядку батьківства пана Расмуссена. Однак, взяв до уваги, що 
держави можуть користуватися певною свободою розсуду через відсутності консенсусу 
у законодавствах держав-учасниць Конвенції щодо аналогічного питання. Усі держави 
мали різне законодавство, що могло бути застосованим у подібних ситуаціях, чим і ско-
ристався уряд Данії.

Комітет ООН з прав людини і Європейській суд з прав людини мають схожі погляди 
на користь так званих позитивних дій («affi  rmative action» – англ.), спрямованих на ви-
правлення дискримінації або нерівності. Це означає, що держава може, «(…)не порушуючи 
статті 14 (прим. авт.: заборона дискримінації), ухвалювати програму, спеціально призна-
чену для сприяння інтересам груп, які перебувають у невигідному становищі (…)»30. За це 
виступає Комітет ООН з прав людини в Зауваженнях загального порядку № 18 (37) про 
недискримінацію та № 23 (50) про меншини. 

Європейський суд має декілька справ стосовно цього. Так, вже «…в першій своїй 
справі стосовно дискримінації, яку йому довелося розглядати (Бельгійська мовна спра-
ва (Aff aire Linguistique Belge), п.10) Суд визнав, що правова нерівність може виправляти 
нерівність фактичну (…)»31. У справі «Чепмен (Chapman) проти Сполученого Королівства 
Європейський суд наголосив, що «(…) уразливість циган, зважаючи на те, що вони станов-
лять меншину, вимагає особливої уваги до їхніх потреб та їхнього власного укладу (…)»32. 
У зв’язку з цим держави мають «(…) позитивний обов’язок дати циганам змогу життя за 
їхнім укладом» 33.

30 Європейська конвенція з пррав людини: основні положення, практика застосування, український контекст (Бруно 
Недєлек, «Стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод») / За ред. О.Л. 
Жуковської. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2004. – 960 с.

31 Там же.
32 Там же.
33 Там же.
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Застосування таких позитивних дій, втім також повинно враховувати й інші чинники. 
Так, у справі Комітету ООН з прав людини «Вальдман проти Канади» « (…) було встановле-
но, що фінансування державою-учасницею релігійної освіти для однієї меншини, але не 
для інших меншин у схожій ситуації, є дискримінацією»34. 

Свобода від дискримінації, заборона дискримінації є одночасно і самостійним правом 
людини, і одним із принципів, що забезпечує дотримання прав людини і основоположних 
свобод. Свобода від дискримінації є сферою відповідальності держави, це свобода кожної 
людини. Протидія дискримінації – це боротьба за свої права і свободи.

34 Прецедентные дела Комитета по правам человека – Дискриминация. Университет Миннесоты. Библиотека по 
правам человека. Переклад неофіційний – авт.. Адреса статті в інтернеті: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/
hrtsbook/Rhrcases-discrimination.html 



Додаток 11



112

ДОДАТКИ

НАВЧАЛЬНИЙ �КУРС ЗАХИСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ГРУП РИЗИКУ�

Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику

Ситуація 1

9-ти річний хлопчик, зранку пішов з дитячого будинку, за власним бажанням, але потім 
повернувся. За це він був покараний шляхом жорсткого побиття та вiдлученням на три днi 
в iзолятор. Протягом цього часу, дитину не годували.

За свідченням очевидців вихователь дуже часто вибирав такий спосіб покарання для дітей.

Ситуація 2

Зараз набирає обертів молодіжне угрупування «Модний приговор», на перший погляд 
молоді люди борці за здоровий спосіб життя та пропагують моральність людини. Проте, 
якщо дивитись на групу більш детальніше, а точніше на методи роботи, ми розуміємо що 
маємо справу з порушенням прав людини. Спочатку обирається той хто не такий на їх думку 
(наркомани. алкоголіки, люди з пірсингом, ті хто в соц. мережах виставляє занадто відверті 
фото) і влаштовують покарання у вигляді побиття, або відвертого знущання, все це фільму-
ється та викладається до мережі Інтернет.

Ситуація 3

В одному з мікрорайонів міста трапилася крадіжка мобільного телефону. Працівники мі-
ліції затримали двох осіб ромської національності, які були поблизу. У відділі міліції затримані 
перебували добу. Коли їх відпустили через відсутність доказів, у одного була зламана рука.

Ситуація 4

В навчальному закладі вчиться дівчинка 14 років. Є сестра 6 років. Мати виховує ді-
вчат одна. Мати працює. Старша дівчинка регулярно відвідує школу, але ніколи не виконує 
домашніх завдань. Під час спілкування з матір’ю виявилось, що дівчинка займається хат-
ньою роботою замість навчання. Дитина часто приходить на заняття в брудному одязі. Мати 
стверджує, що в такому віці, потрібно самій про себе дбати. В квартирі часто не прибрано. 
Мати відмовляється від допомоги соціальних служб.

Ситуація 5

Правоохоронець, який проводить дізнання пояснював неповнолітньому, що той зо-
бов’язаний зізнатись. Якщо зізнається, то понесе менше покарання. А поки не зізнається – 
не буде мати можливості зв’язатись з адвокатом. 

Ситуація 6

Поліцейський пізнім вечором побачив на вулиці 15-річного хлопця. Той, побачивши по-
ліцейського, почав втікати. Поліцейський його наздогнав і помістив до ізолятора тимчасо-
вого тримання, де перебувають дорослі, до з’ясування вранці.
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Ситуація 7

Поліція приїхала до школи і забрала неповнолітнього на допит. Допит тривав 5 годин, 
після чого його відпустили.

Ситуація 8

Неповнолітньому, який в супермаркеті скоїв крадіжку фотокамери, цінністю у 2600 грн., 
помістили до СІЗО. Він перебував там 6 місяців разом з дорослими. Один раз на день він міг 
вийти на прогулянку на півгодини.

Ситуація 9

Неповнолітньому, який перебував під арештом у СІЗО, 2 місяці відмовляють у контактах 
з батьками. 

Ситуація 10

Поліція затримала на вулиці 3-х неповнолітніх, які вибігли із магазина. Раніше поліція 
отримала інформацію, що в цьому магазині відбулась крадіжка. Поліцейські затримали не-
повнолітніх і обшукали їхні рюкзаки.

Ситуація 11

Неповнолітній повідомив начальника колонії, що його вдарив вихователь – штовхнув 
4-ри рази у сідниці. Начальник вирішив, що цей неповнолітній часто сам порушує режим і 
напевно на цей раз заслуговує на подібне ставлення.

Ситуація 12

Неповнолітній вдарив вихователя. За це він був знерухомлений – одягнутий у гамівну 
сорочку і поміщений в якості покарання до ізолятора на 14 днів.

Ситуація 13

Групу неповнолітніх із виправної колонії взяли на роботу на будівництво магазину в тій 
місцевості, де розташована колонія.

Ситуація 14

Неповнолітній знаходиться у виправній колонії 1,5 роки. За цей час жодного разу не 
виходив за її межі.
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Ситуація 15

Два учні побились в коридорі школи. Директор викликав поліцію і обох забрали до по-
ліцейської ділянки.

Ситуація 16

У правилах внутрішнього розпорядку виховної колонії у якості покарання передбачено 
заборону перегляду телевізора.

Ситуація 17

Вихованець жаліється, що у нього вже три дні болить зуб. Вихователь каже, що він симу-
лянт, але зубний лікар працює у закладі лише один раз на тиждень і буде тільки через три дні.

Ситуація 18

В якості покарання вихованець може бути позбавлений можливості відправити листа 
сім’ї і дівчині.

Ситуація 19

Вихованець бажає вчитися у школі для перукарів, що знаходиться поза закладом, але 
це забороняється.

Ситуація 19

13-річний хлопець був допитаний працівниками міліції на наступний день після погра-
бування магазину в сусідньому селі. Працівники міліції почали розпитувати його наодинці 
на подвір’ї школи, оскільки його родина була у списках школи серед сімей, що перебувають 
у складних життєвих обставинах. Потім його допитали в дільниці в якості свідка і зняли 
відбитки пальців. Під аркушем зі знятими відбитками пальців хлопець на вимогу правоохо-
ронців поставив підпис. 

Ситуація 20

Вихователі одного із дитячих будинків закривали дітей у льох, били їх, а також сідали 
вихованцям на голову, якщо ті не хотіли спати в денний час.

Ситуація 21

Школа-інтернат для дітей-сиріт щороку відправляє 10-15 вихованців до психіатричної 
лікарні, особливо під час канікул. Адміністрація мотивує це тим, що у цих дітей були помічені 
вихователями психічні розлади, а власну повноцінну психологічну допомогу заклад надати 
не може. Крім того, у зв’язку з важким фінансовим станом шкіл-інтернатів і відсутністю пов-
них ставок для психолога це є сталою практикою й інших шкіл-інтернатів. 
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Ситуація 22 

14 річному хлопцеві було оголошено про підозру у вчиненні 20 кримінальних пра-
вопорушень. Суд, замість того щоб враховуючи вік дитини помістити його до при-
ймальника-розподільника для дітей, помістив до слідчого ізолятора, де хлопець був 
зґвалтований.

Ситуація 23

Не маючи коштів на адвоката, 17-річна дівчина, яку підозрюють у вчиненні крадіжки 
мобільного телефону, не була проінформована про можливість скористуватися правом 
отримання послуг безкоштовного адвоката, в рамках отримання безкоштовної правової 
допомоги.

Ситуація 24

Суд не застосував запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 34-річного 
чоловіка, якого підозрюють у розбещенні власних дітей, 9-ти річної доньки та 5-ти річного 
сина. Його помістили за рішенням суду під домашній арешт, мотивуючи тим, що він є бать-
ком двох дітей і пообіцяв не переховуватися від слідства.

Ситуація 25

У правилах внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для дітей не пе-
редбачені прикро ватні тумбочки, тому всі особисті речі, поміщених до ПРД дітей вилуча-
ються і здаються на зберігання персоналу.

Ситуація 26

12-річна дівчина та її 6 річний брат виховуються в школі-інтернаті. Обидва потребують 
влаштуванню у сімейні форми виховання. Через деякий час знаходиться подружжя, яке ба-
жає всиновити хлопчика, адміністрація підготувала відповідні документи, сестру при цьому 
ніхто не запитував.

Ситуація 27

Батьки 6-річного хлопця розлучені. Судом місце проживання не визначено. Батько, за 
допомогою друзів, викрав дитину, прийшовши до дитячого садка раніш за матір, відвіз у 
інше місто. Таким чином він намагався вплинути на дружину щодо розподілу майна, при-
криваючись батьківською турботою за дитину.

Ситуація 28

У дворі одного з будинків між підлітками відбулася бійка. Сусіди викликали патрульних 
поліцейських. На момент їх прибуття у дворі залишились 18-ти річний хлопець, якому по-
шкодили губу та його 16-ти річна дівчина, яка надавала допомогу. Обидві молоді людини 
були затримані і доставлені до органу внутрішніх справ для з’ясування обставин.
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Ситуація 29

17-ти річний хлопець звільнився з виховної колонії, але грошей на проїзд додому йому 
не видали. Він пішки пройшов з м. Ковеля до м. Коломиї, Івано-Франківської області. Під час 
турне вчинив декілька крадіжок приватного майна, за що через деякий час знову потрапив 
до виховної колонії.

Ситуація 30

Самовільно залишивши школу-інтернат четверо вихованців на електричках доїхали 
до Києва. Вкравши на вокзалі сумку у жінки, вони продали її мобільний телефон у першо-
му-ліпшому кіоску, яких на залізничному вокзалі багато. Впродовж декількох днів гуляли 
містом, а спали на вокзалі в залі очікування. Були затримані працівниками поліції і достав-
лені до приймальника-розподільника для дітей.

Ситуація 31 

Два рідних брати 15-ти та 14 років, захотіли побачити цирк, вкрали у матері гроші і при-
їхали до Києва. До цирку вони не потрапили – не вистачило грошей, але і додому поверта-
тися не хотіли. Два дні вони ночували в під’їзді будинку. Один раз їх погодували мешканці. 
Молодший з братів був у літніх кросівках, а на вулиці вже була зима, він отримав відморо-
ження ніг і захворів. Мешканці під’їзду, які їх годували викликали швидку, дітей забрали у 
лікарню. Весь той час, що діти були в Києві мати їх не розшукувала.

Ситуація 32

Мати 5-ти річного хлопчика розлучилася з батьком. Причиною розлучення було відвіду-
вання нею нетрадиційної церкви, до якої вона хотіла залучити і дитину. Батько був проти.
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: КРИТЕРІЇ ПРАВОМІРНОСТІ

Європейська конвенція з прав людини передбачає, що держави-учасниці гарантують 
кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в Конвенції. 
Варто зауважити, що ці права і свободи не є абсолютними, тобто держава може втручатися 
в їх здійснення відповідно до визначених умов. До абсолютних прав, які не можна порушу-
вати за будь-яких умов, належать лише заборона катування та заборона рабства і примусо-
вої праці (стаття 2 та 3 ЄКПЛ).

Стаття 8 ЄКПЛ зазначає, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного 
життя, до свого житла і кореспонденції. Відповідно до частини 2 цієї статті: «Органи дер-
жавної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли 
втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в 
інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для за-
побігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав 
і свобод інших осіб». На прикладі цієї статті бачимо, що держава може втручатися в право 
на приватне та сімейне життя, але тільки якщо це відповідає закону, здійснюється у вста-
новлених в статті інтересах (національна та громадська безпека чи економічний добробут 
країни), з визначеною метою (запобігання заворушенням чи злочинам, захист здоров’я чи 
моралі або захист прав і свобод інших осіб) та необхідне у демократичному суспільстві.

Отже, «трискладовий тест» Європейського суду передбачає такі критерії правомірного 
обмеження прав людини: втручання здійснено відповідно до закону, переслідувало легіти-
мну мету, було необхідним у демократичному суспільстві. Важливо, що для того щоб втру-
чання в право чи свободу не порушувало Конвенції, мають бути виконані всі три умови.

Враховуючи практику Європейського суду критерій «згідно з законом» передбачає, що:
1) будь-які обмеження, що застосовується, мають бути передбачені в національному 

законодавстві (Сільвер та інші проти Сполученого Королівства, § 86). 
2) закон має бути доступний для громадян (Санді Таймс проти Сполученого Королів-

ства, § 49)
3) законодавство має бути сформульованим з достатньою чіткістю, щоб надати особі 

можливість визначити, чи буде її поведінка суперечити закону, та якими можуть бути на-
слідки порушень (Мелоун проти Сполученого Королівства, § 66).

Другою умовою для втручання в право, що дозволяється Конвенцією, є те що таке втру-
чання переслідує легітимну ціль, перелік яких зазначається в статтях Конвенції (наприклад, 
частина 2 статті 9 ЄКПЛ). Легітимною ціллю можуть бути інтереси національної безпеки та 
територіальної цілісності (статті 8, 10, 11), інтереси громадської безпеки (статті 9, 11), інтере-
си економічного добробуту країни (стаття 8), запобігання заворушенням чи злочинам (статті 
8, 10, 11), захист публічного порядку (стаття 9), охорона здоров’я чи моралі (статті 8-11); 
захист репутації інших (стаття 10), захист прав та свобод інших (статті 8-11); підтримання 
авторитету та безсторонності суду (стаття 10). 

Нарешті, навіть якщо втручання було здійснено відповідно до закону та відповідало ле-
гітимні меті, таке втручання має бути необхідним в демократичному суспільстві, а саме: має 
відповідати «нагальній суспільній потребі» (Санді Таймс проти Сполученого Королівства, § 
59)та бути пропорційним законній меті (Гіллоу проти Сполученого Королівства, § 55).

Важливо зауважити, що враховуючи різні культурні та правові традиції характерні кож-
ній державі-учасниці Конвенції, досить складно визначити єдині європейські стандарти в 
сфері прав людини, особливо щодо дискусійних питань, тому державам надається певна 
свобода розсуду у виконанні ними своїх зобов’язань передбачених в Європейській конвен-
ції з прав людини. Принцип свободи розсуду дає можливість уникнути конфронтації між 
Судом та державами і дозволяє балансувати суверенітет держав з їх зобов’язаннями відпо-
відно до Європейської конвенції. Свобода розсуду держав не є необмеженою та передба-
чає «європейський нагляд» щодо застосованих заходів та їх необхідності (Хендісайд проти 
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Сполученого Королівства, § 49). Тобто, хоча законодавчі органи та національні суди можуть 
вирішувати, що є «необхідним в демократичному суспільстві» спираюсь на надану їм сво-
боду розсуду, саме Суд, розглядаючи справу, виносить остаточне рішення беручи до ува-
ги різні фактори (наприклад, чи існує європейський консенсус щодо певного питання) для 
того, щоб визначити чи діяла держава в межах свободи розсуди та чи відповідає втручання 
положенням Конвенції.

Отже, для того, щоб втручання відповідало Конвенції воно має бути здійснено відпо-
відно до закону, переслідувати легітимну мету та бути необхідним в демократичному су-
спільстві; якщо одна з цих умов не виконується, то таке втручанням буде розглядатися як 
порушення Конвенції.
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Приклади навчальних матеріалів побудованих на справах Європейського суду з прав 
людини.

ДОДАТОК 13RА

Справа С.

Подружжя, котрим понад 50 років, проживало в місті Ромни. Вони були сліпими з на-
родження. Подружжя проживало в двокімнатній квартирі, що не належала їм на праві влас-
ності. У квартирі не було гарячої води та газу.

У подружжя було 7 дітей: Олесь 1991 року народження, Марія (1992), Євген (1993), Пе-
тро (1995), Світлана (1997), Катерина (1998) та Тарас (2001).

У 1997 році Олесь був примусово поміщений в Дитячу загальноосвітню школу-інтернат 
для дітей сиріт. Батьки його забирали на вихідні та свята. При цьому, адміністрація школи 
скаржилася до місцевих органів влади, що дитина тікає та жебракує.

У лютому 1998 року Марію, Євгена, Петра та Світлану було забрано до дитячого держав-
ного будинку через те, що батьки не могли за ними доглядати. Спочатку діти були розміщені 
у різних дитячих будинках, проте потім вони опинилися в одному з будинків. Пізніше Петра 
усиновили інші люди зі згоди подружжя.

У період між 1998 та 2004 роками Служба у справах неповнолітніх разом з Органом 
опіки та піклування та іншими соціальними службами проводили біля 10 оглядів місця про-
живання подружжя, вивчаючи умови, в яких проживають інші діти. За їхнім звітом, умови 
були жахливі: кімнати потребували ремонту, вони були холодними та брудними, посуд був 
не митий, стояв запах екскрементів, одяг був розкиданий, дитячий матрац був посередині 
квартири і пахнув сечею, на кухні не було їжі, діти були брудними.

Іноді цьому подружжю надавало підтримку Товариство сліпих, а також волонтери.
Подружжя зверталося до місцевої влади з проханням підключити газ, проте 10 січня 

2000 року їм офіційно повідомили, що їхні сусіди категорично проти цього, оскільки вважа-
ють, що це небезпечно, оскільки ті сліпі, а також що це технічно не можливо зробити.

Один з подружжя був безробітним з початку 90-х і держава не допомагала йому знайти 
роботу. Інший працював, поки не вийшов на пенсію.

16 лютого 2000 року Катерину обслідував лікар. У неї було виявлено слаборозвинуті 
розмовні функції та анемія першого ступеню – інших розладів установлено не було.

27 лютого 2001 року подружжя отримало допомогу у розмірі 150 грн. на оплату 
електрики.

8 липня 2003 року місцева влада видала попередження подружжю, що їм потрібно по-
кращити свої умови проживання, де ростуть їхні діти.

5 січня 2004 року Прокуратура за поданням служби у справах неповнолітніх подала 
позов про відібрання Олеся, Катерини та Тараса у подружжя та розміщення їх у державному 
дитячому будинку.

2 грудня того ж року суд задовольнив позов прокуратури, вказавши, що батьки не дба-
ють про своїх дітей, вони часто голодні, брудні та часто знаходяться самі дома, а також те, 
що вони живуть у жахливих умовах і в умовах антисанітарії. Також було вказано на те, що 
діти мають першу ступінь анемії.

Подружжя подало апеляцію, вказавши, що Сімейний кодекс дає вичерпний перелік під-
став для відібрання дітей (експлуатація дітей, наркоманія, алкоголізм та інші). Проте вони 
не вчиняли жодних подібних дій. Також вони стверджували, що дії влади засновані лише на 
тому факті, що вони є сліпими.
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14 лютого 2005 року Сумський апеляційний суд відмовив у задоволені апеляції подруж-
жя. Він підтвердив твердження суду першої інстанції, що залишення дітей з батьками є 
небезпечним для їхнього здоров’я та життя, а також це погано для їхнього виховання.

Подружжя подало касаційну скаргу. Проте 22 березня 2006 року Верховний суд відмо-
вив у її задоволенні. 

При цьому діти не були заслухані під час жодного з цих трьох судових процесів.
Рішення суду було виконано 23 червня 2006 року. Катерина була поміщена в Ромнах, а 

Олесь з Тарасом в Сумах, що понад 100 км від Ромен. Олесь продовжував тікати з інтернату.
Подружжя подало заяву в Європейський суд з прав людини, стверджуючи про пору-

шення статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини в контексті «Право на пова-
гу до сімейного життя».

Справа С. (стаття 8)
Аргументи заявників

Заявники погодилися, що їхні умови проживання були незадовільними. Проте вони не 
погодилися, що умови були настільки поганими, що загрожували життю чи здоров’ю дітей і 
зумовлювали їхнє відлучення від дому. Зокрема, не було інформацію про жодну хворобу, що 
мали діти, котра виникає внаслідок не доїдання чи бруду. 

Заявники не заперечували, що отримували певну фінансову та іншу допомогу від дер-
жави, проте стверджували, що вона була явно не достатньою для того, щоби покращити 
їхні умови проживання. Більше, того їхнє прохання про підключення газу було відхилено. На 
їхню думку, влада сконцентрувалася лише на тому, щоби зафіксувати їхні неналежні умови 
проживання, замість того, щоби запропонувати реальну допомогу як покращити ці умови.

Вони також погодилися,що для дітей можливо справді більш корисним є перебування в 
школі-інтернаті, проте без відібрання їх від батьків, що унеможливлює подальші нормальні 
стосунки батьків і дітей, зокрема, вони не змогли постійно бачитися після навчання. На їхню 
думку, не було жодної небезпеки в тому, щоби дозволити дітям відвідувати своїх батьків 
після школи.

Вони також зазначали, що намагалися впливати на виховання Олеся. Проте він продов-
жував тікати й завжди робив це в час, коли перебував під наглядом вчителів.

Тому заявники стверджували, що влада могла вжити менш шкідливі заходи, ніж віді-
брання дітей від батьків і влада могла допомогти їм виховувати дітей, надаючи їм адекват-
ну допомогу. Вони також наголошували на тому, що думка дітей не була заслухана впро-
довж судового процесу.

Справа С. (стаття 8)
Аргументи Уряду

Уряд погодився, що його дії були втручанням в право заявників. Проте воно відбувало-
ся у відповідності до статті 170 Сімейного кодексу і переслідувало легітимну ціль – захист 
інтересів дитини. Також, на думку уряду, таке втручання було пропорційним.

Підкреслюючи, що батьки не були позбавлені батьківських прав, Уряд вказував, що 
батьки могли рідко навідувати дітей після розлучення. Також батьки не покращили своїх 
умов проживання, тим самим показавши, що вони не бажають об’єднати свою сім’ю.

Уряд також підкреслив, що держава надавала заявникам фінансову допомогу, а також 
така допомога надходила від Товариства сліпих, що підтримується державою. Проте вона 
не допомогла через незрілість та безвідповідальність заявників. 

Тепер же діти живуть під державною турботою у великих кімнатах з 2-3 друзями по 
кімнаті. Вони також відвідують музеї та театри й можуть виїжджати на відпочинок до літніх 
таборів.

Тому, на думку Уряду, в цій справі не було порушення статті 8 Конвенції.
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Справа Р.

10 вересня 2004 року табір ромів у Псарі відвідав секретар управління освіти та між-
культурної освіти з питання запису до школи всіх дітей ромів шкільного віку.

Наприкінці вересня 2004 року директором управління освіти була організована нео-
фіційна зустріч представників влади задля пошуку можливостей забезпечити подальший 
прийом ромських дітей до початкових шкіл грецького міста А. Було вирішено, що учні по-
чаткової школи будуть навчатися у приміщеннях шкіл, а також, що будуть створені додатко-
ві класи для дітей старшого віку з метою їх підготовки до інтеграції у звичайні класи. 

21 вересня 2004 року після відповідної заяви міністра освіти Греції щодо важливості ін-
теграції циганських дітей у національну систему освіти заявники та інші батьки дітей ромів 
в поселенні Псарі звернулись до керівництва початкових шкіл міста А., Греції щодо запису 
дітей до школи.

Однак, керівництво двох шкіл відмовилось прийняти дітей ромів до школи мотивуючи 
це тим, що вони не отримали відповідної вказівки від міністерства. Вони повідомили бать-
ків, що після отримання відповідних вказівок батьки будуть повідомлені та запрошені для 
проведення процедури влаштування до школи дітей. Однак, запрошення від керівництва 
школи так і не поступило. 

9 червня 2005 року по ініціативі громадської організації 23 дитини ромської національ-
ності, враховуючи дітей заявників, були прийняті у школу на 2005/2006 навчальний рік.

Коли діти ромів пішли до школи у вересні та жовтні 2005 року батьки дітей не ромської 
національності блокували школу, вимагаючи, щоб ромські діти були переведені для нав-
чання в інше приміщення. Поліція, навіть, була вимушена кілька разів втручатися в ситуацію 
для підтримання порядку.

Наприкінці жовтня 2005 року батьки дітей ромів підписали заяви про перевід дітей в 
окреме від школи приміщення (припустимо під тиском шкільного керівництва). У тому ж 
місяці дітям були надані для навчання класні кімнати в іншій будівлі і блокада школи була 
припинена.

Три підготовчі класи були розміщені у класних кімнатах збірної конструкції, що була роз-
міщена на території школи.

У квітні 2007 року, будівля, де навчалися діти ромів була зруйнована через пожежу, 
навчання було припинено. Лише у вересні 2007, діти були переведені до нової школи, однак 
через проблеми з інфраструктурою в жовтні 2007 року ця школа ще не діяла. 

Заявники скаржились на порушення ст.14 Конвенції у взаємозв’язку із статтею 2 Прото-
колу 1 до Конвенції.
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П’ятдесят шоста сесія

РОЗГЛЯД ДОПОВІДЕЙ, ПОДАНИХ ДЕРЖАВАМИ-УЧАСНИЦЯМИ
ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 44 КОНВЕНЦІЇ
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НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

1.          (CRC/C/UKR/3-4)  
 1602-   1603-   ( . CRC/C/SR.1602  CRC/C/SR.1603),   

28  2011 ,     1611-  ,   3  2011 ,  
 .

A. Вступ

2.    -    (CRC/C/UKR/3-4)   
     (CRC/C/UKR/Q/3-4/Add.1),      

,       - .     
  ,       - .

3.   -   ,       
        -  -
              

 (CRC/C/OPAC/UKR/CO/1, 2011).

Б.
Подальші заходи, вжиті Державою-учасницею, 
та досягнутий нею прогрес

4.         : 
  “        ( )  -

  ”   2010 ;
  “           -

  ”   2010 ;
  “   -     -   

,   ”  2005 ;
 “              

2016 ”   2009 ,        ;
 “               

  ,      ,    / ” 
  2010 ; 

         2006-2010 .
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В. Основні проблеми, що викликають занепокоєння, та рекомендації

1.
Загальні заходи з впровадження 
(Статті 4, 42, а також пункт 6 Статті 44 Конвенції)

Попередні рекомендації Комітету

6.    - ,     -
    -  (CRC/C/15/Add.191, 2002)     -

           ,  
    (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1, 2007),    . 

    ,          
   .

7.   -        -
           

             
       ,     -
,    ,   ,    –   

 ,  ,      -
    ,    ,  

 , ,   ,    -
,    ,       

,      . 

Законодавство 

8.     ,        -
         ,   
 “   ” (2001)   (2007)   “        

    ”, , ,   ,   -
     ,         -

 ,         
    .
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Координація

10.          -  
      ,    2010  (   
1085/2010).        , 

, ,   ,      ’ ,   -
              ,  
 ,       , ’    

,          -
 .  ,    ,       

     , ’      . 

11.    ,       -
         ,     

   ,       .  ’    
    ,         

            
    .  ,    ,   -

      . 

12.    ,  ,   -
: 

         , 
     ,  ,   ’  

          ;
         

,       ; 
           

  ,      ,   ’     
       ,    – -

           
 ,          

   ; 
           -

   ’   ( ).

Національний план дій

13.    -   2009      -
         2016       

 .        -
    2010 ,        -

  2010       .        
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            2016  , : 

         -
       2016     -
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     .

Незалежний моніторинг

15.        -
          , ’   ,  

           . 
          ,   

        ,  ,   “ -
              

   ” 2010 .       
           ,  ,     

   ,     ,   
     ,   -
           -

  (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1,  27). 

16.    -       -
 ,         

      (A/RES/48/134, )  -
      .      
 -         . -

   -       -
          -

       2 (2002)    
 .

Розподіл ресурсів

17.   ,       -
      ,       
      ,    (CRC/C/15/Add.19,  

294-371).          -
  2010-2015 ,      ,        
      .  ,    ,  

         -
 ,   ,  -       .
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         .   ,  
           

    . ,      , 
    ,   /      -

 ,  -      ,   
 ,   -  .

20.   -        -
         ,   , , 

  -  . ,      
     ,     .

Розповсюдження інформації про Конвенцію та підготовка спеціалістів

21.         ,   
      ,      

,   . ,        
      ,    , -

,   ,     . 

22.    -      
    ,     

 .    -      
   ,    , ,   -

 ,  ,  , ,  
 ,        .  

Співпраця з громадянським суспільством

23.     ,       
    , ,          

        ,  -
 ,   -       

   –       -
  . 

24.   -       
        (CRC/C/15/Add.191,  24),  

  -          
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25.   ,      ,   -
          (18 )  

 (17 ).  ,    ,       14-18  
     ,      . -

     (CRC/C/15/Add.191,  25) ,      
      .  

26.   -        ,  -
        

     – 18 .  ,   -  -
           

 16 ,      ,     .  
  -       .

3. Загальні принципи (Статті 2, 3, 6 та 12 Конвенції)

Недискримінація

27.        ,  -
      - ,     

       “ ”.     
 ,            -
    “  ”.  ,    -
 ,     - ,     

(   ), “  ”, ,    / , -    
      .  ’      -
             

 .  

28.   -     ,      -
           

-  , :

           
,    –       -

    ,    , 
    ; 
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29.    ,        -
          . , -
          ,   

,     ,    .

30.   -        
          

 . ,     ,   -
,             

         .

Право на життя, виживання та розвиток

31.   ,     ,     -
 -   .    ,  

        ,     -
   ,          ,  

 2003 .  ,       / , 
  “   ” – ,      8%. 

32.   -   ,    
  ,         -

,    .  ,   -
        , 

   ,         
        .   
 -      “ , -

  ” ( )     .    -
     . 

Повага до поглядів і думок дитини 

33.      ,       -
   ,      ,     

       ,     
 .  ’           , 

       ,    ,  
      .    2007  (CRC/C/OPSC/

UKR/CO/1,  6),            
 ,     -   ,     

     ,  . 
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4. Громадянські права і свободи (Статті 7, 8, 13-17, 19 та 37 (a) Конвенції)

Реєстрація народжень

35.      ,   ’   
,     ,        

            . 
,     -   ,      

  ,          -
 (CERD/C/UKR/CO/18,  11)    ,     -

,      ,    . 

36.   -       ,  
  ’         ,  

     .    -   -
 -     ( )      

.  ,   -    - -
          . 

Ім’я та підданство (громадянство)

37.    ,       -
   ,    58  - : (i)   

           ,      
   ;  (ii)       ,  

         ,      
        .

38.   - :

      ,         -
   ( )            

   ;
   1954         1961 

   . 
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 ,   -      “  -

    ”         
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41.           -
  ,  ,         . 

,          
         ,    -

      - .  ,   -
       ,   
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41.   -         
         , :
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6.
Базове медичне обслуговування та соціальне забезпечення 
(Статті 6, 18 (пункт 3), 23, 24, 26, 27 (пункти 1-3) Конвенції)

Діти-інваліди

51.       ,    
  -    . ,    ,     
           ;    -

     -    .  ,  -
 ,         ’       

  ,       ,      
      ,     . 

52.   -      23    -
   :

      -     -
   ,       -

   .    -     
,     “ ’      

     ” (  - -
     2010 );

           
  - ,           -

 ;
          -

  ,          ; 
   ,       

         .

Охорона здоров’я та медичне обслуговування

53.   ,         
 (3,6% ),          -

.       ’ ,   ,    
  ’      ,    

           
,           ,   

 .        ,    
          ,    

       .  , -
               , 
      2009-2010      . 

54.   24 ,   -   -
    ’      .  

          
   ,        -

.  ,   -     -
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 .    -     -
,       . 

Здоров’я підлітків

55.    ,     ,  -
   ’   ,         

  ’       ,   
 , , .   ,     -

    ,      - ,  -
    ’ .       

,        .      ,  
       14-18       . 

56.    -      -
 ’            -
     ’     .   -
         ,  

    ,    , -
     4 (2003)   ’   .  

,      ,       
’ ,    .     -  

        , ’   
   ,       ,    

        .   -
-         .

Психічне здоров’я

57.    2009     ’  176   
     2009-2010 ,      

        ,   -
          ’   

 .        ;    
     .

58.   -       -
   ’     ’    -

 ,    –   ’ , , -
   ’      ,     -
,         ’ ,   

.    -   ,   
     ,    –    
       .   

        ’  ( ). 

Споживання наркотиків, алкоголю, тютюну та інших психоактивных речовин

59.      ’     
 –    ,      , ,  
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- , “  ” –   ,       
 .        ,  

 ,          ,   ,  -
          ( , ,  

         40/2/1-106  18  
2011 ).    ,    -     ( -

         ,    -
  ,      2011-2015 )    

  ,    ,    ,   -
  ,         -
.  ,          -

      :       
  ,       .

60.   -       -
          
           -

   ,  :

           -
        ,    -

     / ,     
      ,    ;

    ,         
 , ,     ,     

      ; 
    ,       

,      ,      
 ,    ,      

        ;
   ,       -

 ,        -
     .  

ВІЛ/СНІД

61.     -       -
,  ,  ,   ,        , -

      ,  .   
   - , ,    -  

     2009-2013  (    )    -
 “        ( )    

”, ,   ,    ,    / ,  
    ,       ,   
  -   :  2006         -

  /    .     
               , -

     ,    / ,    
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     /       15-19  (  
, ,  /   , ,    ).  

   ,    / ,  .

62.     3 (2003)  /    , 
  - :

         2009-2013 
            -

            
   ;

        “    
    ( )    ”, -
       ,    /

,       ,  “  ”  
,     ;     -

 ,   ;
         -

 /    ,    ,  -
    .

Рівень життя

63.   ,   ,         -
  -    2010 ,     

   -       .  -
  ,         

         .        , 
         - .

64.     27 ,   -   
             2016   

           -
-        .  ,   

-              
.      ,    -  

      “      ”.

7. Освіта, дозвілля та культурна діяльність (Статті 28, 29 та 31 Конвенції)

Освіта, включаючи професійну підготовку та орієнтацію

65.   ,        -
     ,    ,    -
    ,     ,     - -
.          , 
  61    .   ,  -   
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        (6,2% ),      
     ,       

        (E/C.12/UKR/CO/5,  30),  
    . 

66.   - :

         
 ,     ;

          -
  ,    ,       

;
          -

 ;    ,    ,  -
,       ;

           ; 
   -        

 . 

Цілі освіти 

67.    ,       ’  (  “ ” 
 9 ),   ,      ,  -

            -
 - .  ,      ,   -

       ,      
   ;          

,   ,        -
      .  

68.   -         -
            . 

       -      1 
(2001)   ,   -       

,           ( ). 

Відпочинок, дозвілля, культурна та мистецька діяльність

69.   ,          
      ,     ,   -

 .          
,          ’     , 

   -        –   
    .

70.    31     -  -
       ,  ,    -

     ,         -
   . , -     

,    ,       .
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8. Спеціальні заходи із захисту (Статті 22, 30, 38, 39, 40, 37 (b)-(d), 32-36 Конвенції)

Діти-шукачі притулку та діти-біженці

71.    “    ,      -
”,              - -

 ,    , , ,     
    -    -    -

  ,   ,      .  -
             

  :         . 
            
 –     –   .  ,    

      -    15-18 .  ’     -
 ,    ,     - ,  

  -         7 .

72.   - :

       “    ,  -
    ”      ,  -

          
 ;

      -     -
    ,       -

  ,       (    – -
  ); 

    ,   -    -   
  ; 

            
 -  ,    ;

           -
       ;   , 

    -    -   
     18 ;

        ,    
        ,  -

   - .

Економічна експлуатація, включаючи дитячу працю 

73.   ,          -
,     ,     , -
    (E/C.12/UKR/CO/5 (2008),  21),      

   15 ,        ,    “ ” ( -
 ),         . ,   

,    ,    ;   ,  -
    -         -
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  .       -
   , ,          

.  ,           
,     (      -

  ), ,   , ,        
          . 

74.   -        -
   , ,    . -
,   - :

    ,    
      ,  -

      ; 
        

     ,    ;
          -

    ,     -
       (ILO – IPEC);

       ,   
    , ,     

        -
    ;

          - ,  
       ,  -

         (CEACR)  
2008    ,        

      .

Діти, які живуть та/або працюють на вулиці 

75.      ,   /     (“  
”),   ,   - ,  “ ” (CRC/C/UKR/3-4,  12). -

             ’ , 
   –  ’         –  /

,  ,       .    
             

  ,   /     (  , ,  -
  );  ,   ,         

   ,   .     -
      ,   /    . 

             
 ,   /    ,       .

76.   -        -
 : 

    ,     
,   /    ; 
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           -
   ,   /    ;

     ,   /     -
 , , ,     

 ,    –        
,      .

Сексуальна експлуатація та насильство

77.     2010   “        
     ”       -

      ,     -
            

,     .   ,    
,        ,     -
   (  303),     -  

  ,              
 (CRC/OPSC/UKR/CO/1,  17).  ’         

   (    ),    ,    
      ,     -

.  ,     : 

     ,      
     ;

      ,    -
 (5    ),   ,    

  70%     - ;
     ,   ’   ,    

     .     
       -

    ;
     ,     

 -     ;
   ,   , ,    -

-   -      ; 
           
 . 

78.   - :

          -
          

  ,     ,    
        ;

      -   ,  
  ,   ,    –  -

  “ ”;       -
      ;
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,   ,   ; -

    –   –    -
   , ’      ;

         -
       ,   -

 ,    –   ,   -
       ;

       ,  -
    -   ,   

 ,   ; 
         -

     .

Продаж, торгівля та викрадення 

79.     149     ,   -
   “ ”,      ,       

            
,     .        -

  ,    –        2007-
2010 , ,   ,   ,       
  “ ”  .            

  ,    ,       -
  -        . 

80.   - :

           -
-            

  ;
  ,       

        ;
  -      -

 ,     , ’   -
     ,     ;

       ,    
–          

    ,    ,  -
   ;

      ,     
( )   . 

Телефонні служби допомоги

81.       ( )   ,  -
     . , ,  “  ”   -

,      “La Strada- ”,     
(CRC/C/OPSC/UKR/CO/1,  34).
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82.   -        
       ; ,    

    3 ,   (    ,    
)   .  ,   -   

          -
         . 

Відправлення ювенальної юстиції

83.     ,      
          2016 ,   -

      . ,     , 
             

 2010 ;           
.          

   ,     .  , ,    -
         ,   ,   

’ ,         ’ .   -
    ’  –  15  – ,      

   16  17  (  102 (1, 3(e))  ). 

84.  ,    ,      -
      14 ,   -    -

       11  14 ,   “   ”.  -
            , 

    “  -   ”,      
(  2010    19)   1000 .       

 ,         
(    –    ) –    ,    .

85.   -     ,   -
              

2016 .       -      ,  
           -

          , -
,    ,      

 (“  ”),      -
  ’   (“ -   ”),    

 ,   (“  ”),     
       .   - :

    ,         
      ,   -

 ,   ,   ,    
 , ,     , 

  ;
           -

       10 (2007)  
     ;
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          -
,        11  14 ,     

    ;       -
 ;

    ,    –    -
      ,     ,  -

   ,      , 
     ;

           -
  ,    ,     

      ( ).

Діти-жертви та свідки злочинів

86.      “    ,   
   ”,     ,   -

          -
,    .   -   ,   

      ,   ,    , -
  ,       .

87.   -        
    -  ( , ,  ,   -

 ,  ,    ,  
 )    ,    ,     -

    ,     , ’    
-     (        2005/20 

 22  2005 ).  ’          :   
     -       . 

Діти з числа національних меншин  

88.      ,     - -
,     -     ,   -

  ’  ,      ,     
         , , ,    

 .             -
,   ,         -

,     .  ,      
    ,     ,  

             ,  
’     . 

89.   - :

        -
         (CERD/C/UKR/

CO, (2006),  18);
        -

  ,     - ;    
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        ,  , -
         -

    ,     ,      
  ;

         ,    
 ,         

 ,    –      
     .

9. Ратифікація міжнародних договорів з прав людини

90.   -      
’           ,  -    

  . , ,        -
-     ,           

 .

10. Співпраця з регіональними та міжнародними структурами

91.   -        
     - ,     -   

.

11. Подальші заходи та розповсюдження інформації

Подальші заходи

92.   -        
   ,    –       -

  ,  ,         
       .

Розповсюдження інформації

93.    -      -
     ,  ,  -
,     (  )  ,  -
   (    –    )   , 
  ,   ,    

    ,         -
,    .
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12. Наступна доповідь

94.   -     ’  ’    -
  26  2018 ,          -
 .    -       

   ,        
-    . 1b)  44    ,  1  

2010  (CRC/C/58/Rev.2),    - ,     -
      60 .   - -

        .    
  , -       

,      .   - , 
        ,     

           .

95.  ,   -      
      ,   “  -

         ”,    
 ’         2006  (HRI/MC/2006/3).
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26
Розгляд  допов ідей ,  поданих  Державами-учасницями в ідпов ідно  до  стат т і  8 
Факультативного  протоколу  до  конвенц і ї  про  права  дитини  щодо  участ і  д і тей  у  збройних  конфлік тах
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КОМІТЕТ З ПРАВ ДИТИНИ

РОЗГЛЯД ДОПОВІДЕЙ, 
ПОДАНИХ ДЕРЖАВАМИ-УЧАСНИЦЯМИ 

ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 8 ФАКУЛЬТАТИВНОГО ПРОТОКОЛУ 
ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ДИТИНИ 

ЩОДО УЧАСТІ ДІТЕЙ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ

Заключні спостереження: 
Україна

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

1.      (CRC/C/OPAC/UKR/1)   1602-   
1603-   ( . CRC/C/SR.1602  CRC/C/SR.1603),   28  2011 ,  -

   1611-  ,   3  2011 ,   .

A. Вступ

2.    -       -
  (CRC/C/OPAC/UKR/1)        (CRC/C/

OPAC/UKR/Q/1/Add.1).     ,   ,  -
,          

  .     ,    ,   
          - -

      .

3.   -   ,       
          - -

 (CRC/C/UKR/3-4),  3  2011 .

Б. Позитивні аспекти

4.     -     
   ,      (   )  -

    19 . 

5.    -   2007   ’    
             

     , ’       .

6.    -    2004     
    ,     ,     ,  

   ’      .
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I. Загальні заходи з впровадження

Правовий статус

7.      ,      -
     ,    ,  -   

    ,            
,         - . 

8.     ,   
,   -       ,  
        -

 .  ,   -     
     . 

Розповсюдження інформації та підвищення обізнаності

9.    ,       -
        ,    -

 ,    , ,   ,  ,   
          
 .

10.    6,  2     -
          

           
,    –         

     .

Підготовка кадрів

11.    ,          , 
     ,  ’    -

   ,       ,  ,   
          . , 

   ,       -
      - ,   , , 

    ,      
   ,    ’   -  

,      “ ”.

12.    -       -
      ,     -

 ,    , , , ,   , 
    ,      
   ,    ’   - -

 ,      “ ”.  , -
            

      ,      -
 .
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Дані

13.            -
,            -

 ,    –     -    -  
  15-18 .   ,   ,   -    

    ,           . 

14.    -       -
   -   ,       -

 ,        .

II. Попередження

Військові училища

15.            -
,           .  , -

 ,     “    ’    ” (  
20),              
(  )     17 .  ’      -

    ,         17      
. ,   ,         -
         15 ,    

  . 

16.   - :

      ,       17   -
     ,       -

 -           (  
,         );

    ,   ,      , 
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III. Заборона та суміжні питання

Чинне кримінальне законодавство та його окремі положення
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Розгляд  допов ідей ,  поданих  Державами-учасницями в ідпов ідно  до  стат т і  8 
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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
Представництво в Україні 
01021, Київ
Кловський узвіз, 5
Тел.: + 380 44 254 2450
Факс: + 380 44 230 2506
www.unicef.org.ua

Організація Об’єднаних Націй
в Україні
01021, Київ
Кловський узвіз, 1
Тел.: + 380 44 253 9363
Факс: + 380 44 253 2607
www.un.org.ua
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Завдання для роботи в групах, як грають роль «Заявників» або «Уряду»

1. Ознайомтеся з матеріалами справи;

2. Виходячи із своєї ролі («Заявники» або «Уряд») підготуйте аргументи на користь сво-
єї позиції. «Уряд» має довести, що обмеження були застосовані правомірно, «Заяв-
ники» – що дії держави не відповідали критеріям правомірності за якими можуть 
бути обмежені права людини. 

3. Підготуйте 4-хвилинну презентацію результатів Вашої роботи в групах.

Завдання для групи, яка грає роль «Суду»

1. Ознайомтеся з матеріалами справ;

2. Обговоріть можливі аргументи по «Заявників» та «Уряду» по цих справах;

3. Підготуйтеся під час презентацій груп, які грають ролі «Заявників» або «Уряду» 
уважно слухати їхні аргументи, прийняти аргументоване рішення – чи бло порушено 
право в тій чи іншій справі, презентувати своє рішення.
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Рішення справ Європейського суду з прав людини для використання в якості навчаль-
них матеріалів.

ДОДАТОК 16RА 

Рішення Європейського суду від 18 грудня 2008 року
Справа Савіни проти України (заява № 39948/06)

(Короткий переказ)

Суд наголосив, що взаємна насолода від перебування разом батьків і дітей є фундамен-
тальним елементом сімейного життя, а тому втручання до нього має відбуватися у вузьких 
рамках, визначених статтею 8 Конвенції. Суд також наголосив, що, незважаючи на певний 
вільний розсуд держави в справі відібрання дітей під державну опіку, відбирання дітей від 
батьків означає відрізання дітей від свого коріння, що може бути виправдане лише у ви-
ключних випадках. Наприклад, якщо дитину відбирають у наслідок небезпеки для неї, то ця 
небезпека вже реально повинна існувати.

Очевидно, що поміщення трьох дітей під державну опіку становило втручання в право 
на сімейне життя. Також очевидно, що таке втручання відбувалося «відповідно до закону» 
та переслідувало легітимну ціль – захист інтересів дитини.

Тому потрібно дослідити питання чи було таке втручання «необхідним у демократично-
му суспільстві».

У принципі батьки погоджувалися, що в матеріальному сенсі для дітей буде краще, коли 
вони будуть перебувати в спеціальних закладах. Проте вони заперечували примусове роз-
ділення дітей і батьків, що унеможливлює в подальшому їхні контакти – вони, наприклад, 
не зможуть забирати дітей у позашкільний час (канікули, вихідні тощо).

Суд зауважує, що місцева влада базувала своє рішення на тому, що подружжя, зважа-
ючи на малозабезпеченість і особисті якості, не могло забезпечити дітей належним харчу-
ванням, одягом, санітарним оточенням та турботою про здоров’я, а також забезпечити їхню 
соціальну та освітню адаптацію. Суд знаходить ці аргументи дуже важливими для прийнят-
тя такого рішення.

Проте, оцінюючи також наскільки ці аргументи були істотними, Суд сумнівається в на-
явності адекватних явних фактів, що свідчили б про те, що життя дітей та їхнє здоров’я були 
під загрозою. Наприклад, починаючи з часу подачі позову в 2004 році по час виконання 
рішення в 2006 році, не було вчинено жодних упереджувальних дій з боку влади, проте, тим 
не менш, не було зафіксовано жодної шкоди дітям у цей період. Крім того, багато висновків 
у справі були зроблені виключно на інформації органів влади, зібраних під час обстеження 
проживання дітей. Інших доказів, такі, як свідчення самих дітей, їхні медичні документи, 
свідчення сусідів, висновки педіатрів у справі не було. Лише один документ про обслідуван-
ня був у справі, що свідчив про хворобу двох дітей анемією першого ступеня.

Також, не має свідчень про те, що суд вивчив глибинно що саме спричиняло неадекват-
ність виховання дітей, котре приписувалося безнадійній неспроможності батьків забезпе-
чувати належний догляд, а не фінансовим труднощам та об’єктивними проблемами, котрі 
могли би бути подолані при наявності цільової фінансової допомоги та соціальної допомоги 
й консультування.

Відповідно, усі невідповідності виховання дітей були пов’язані з безвідповідальністю по-
дружжя, як батьків, проте жодних доказів цього (наприклад, свідчення психологів) не було. 
Також не було дано оцінки й усім спробам батьків покращити своє життя через звернення за 
допомогою до органів влади. Проте місцевий суд взяв до уваги свідчення органів влади, що 
подружжя не покращило свої житлові умови. Не було вивчено скільки саме і якої допомоги 
було надано подружжю (фінансової, соціальної чи консультуванням) і чому вона не допомогла.
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Таким чином, суду видається, що держава не виконала свого обов’язку поважати сімей-
не життя, не використавши ефективність інших альтернативних заходів, ніж роз’єднання 
батьків і дітей.

Крім того, суд зауважує, що діти не були заслухані під час процесу, хоча старшому на 
той час було 13 років. Також, діти були розділені й були поміщенні в різні заклади. Зокрема, 
двоє з них були достатньо далеко від батьків, щоби вони могли регулярно підтримувати 
контакти.

Слідуючи з вище наведеного, Суд робить висновок, що хоча причини з-за яких держава 
відібрала дітей були важливими, проте вони були не настільки істотними, щоби обґрунтува-
ти таке серйозне втручання в сімейне життя подружжя.

Тому, тут було порушення статті 8 Конвенції. 

ДОДАТОК 16RБ 

Справа Р.
(витяг із рішення)

Вопросы права
По поводу соблюдения требований статьи 14 Конвенции во взаимосвязи со статьей 2 

Протокола N 1 к Конвенции. Заявители утверждали, что отношение к их детям без како-
го-либо объективного или разумного основания было менее благоприятным, чем к детям 
нецыганского происхождения в сравнимой ситуации, что представляло собой дискримина-
цию, противоречащую Конвенции.

Что касается наличия доказательств, подтверждающих презумпцию дискриминации. 
Сторонами не оспаривается, что дети заявителей пропустили 2004/2005 учебный год , 
и при одной из начальных школ г. Аспропиргос были созданы подготовительные классы.

Создание трех подготовительных классов не планировалось до 2005 года, когда мест-
ные власти были вынуждены обратиться к проблеме школьного обучения цыганских де-
тей, проживающих в лагере Псари. Государство-ответчик не привело примеров создания 
специальных классов при начальных школах г. Аспропиргос до событий, рассматриваемых 
в настоящем деле, хотя другие цыганские дети принимались тогда в школы.

Кроме того, подготовительные классы состояли исключительно из цыганских детей. 
Хотя ответственность за инциденты по мотиву национальной нетерпимости, происходив-
шие перед зданием начальной школы г. Аспропиргос в сентябре и октябре 2005 г., не может 
быть возложена на власти Греции, можно презюмировать, что эти инциденты сыграли роль 
при принятии решения о размещении учеников цыганского происхождения в пристройке 
к начальной школе.

Таким образом, представленные заявителями и иные имеющиеся в деле доказатель-
ства могут быть признаны достаточно надежными и убедительными, чтобы создать пре-
зумпцию дискриминации. Таким образом, государство-ответчик было обязано доказать, 
что различное отношение было результатом объективных факторов, не связанных с нацио-
нальностью детей.

Что касается наличия объективного и разумного обоснования. В материалах дела не 
содержится доказательств того, что администрации начальных школ г. Аспропиргос прямо 
отказывали в принятии детей заявителей на 2004/2005 учебный год. Однако, даже если 
предположить, что заявители лишь хотели получить информацию об условиях зачисления 
детей в начальную школу, не вызывает сомнений, что они прямо выразили компетентной 
школьной администрации свое желание зачислить детей в школу. Учитывая уязвимость 
цыганского сообщества, которая предполагала особое внимание к его нуждам, и то, что 
статья 14 Конвенции при определенных обстоятельствах требует различного отношения 
в целях исправления неравенства, компетентные власти должны были признать особый ха-
рактер дела и создать условия для зачисления в школу цыганских детей, даже если отдель-



164

ДОДАТКИ

НАВЧАЛЬНИЙ �КУРС ЗАХИСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ГРУП РИЗИКУ�

Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику

ные необходимые официальные документы отсутствовали. Греческое законодательство 
признает особую ситуацию представителей цыганского сообщества, облегчая процедуру 
записи в школу их детей. Кроме того, национальное законодательство предусматривает 
возможность зачисления детей в начальную школу на основании одного заявления, под-
писанного лицом, наделенным родительскими правами, при условии своевременного пре-
доставления свидетельства о рождении.

Представители школьной администрации г. Аспропиргос должны были особенно ясно 
осознавать наличие такого обязательства, поскольку были осведомлены о проблеме 
обеспечения школьного обучения детей, проживающих в лагере Псари, и необходимости 
их принятия в начальную школу.

Что касается специальных классов, то компетентные власти не выработали единых 
и четких критериев того, какие дети должны в них обучаться. Государство-ответчик не 
представило доказательств прохождения детьми соответствующих тестов для оценки их 
способностей или потенциальных трудностей с учебой.

Более того, в качестве цели подготовительных классов декларировалось достижение 
детьми уровня, позволяющего им в свое время перейти в обычные классы. Однако государ-
ство-ответчик не назвало ни одного ученика из более чем 50, который после посещения 
подготовительных классов в течение двух учебных лет был бы принят в обычный класс 
начальной школы г. Аспропиргос. Также государство-ответчик не ссылалось на какие-либо 
тесты, которые цыганские дети периодически проходили, чтобы школьная администрация 
могла сделать вывод об их возможности перейти в обычный класс на основе объективных 
данных, а не примерной оценки.

Европейский Суд подчеркивает важность применения адекватной системы для оценки 
способностей детей с пробелами в знаниях, позволяющей отслеживать их прогресс, осо-
бенно в отношении детей, принадлежащих к национальному меньшинству, чтобы обеспе-
чить в необходимых случаях их помещение в специальные классы на недискриминацион-
ной основе. Кроме того, учитывая инциденты по мотиву национальной нетерпимости со 
стороны родителей нецыганских детей, благодаря такой системе заявители понимали бы, 
что их детей помещают в подготовительные классы не с целью сегрегации. Хотя в его за-
дачи не входит решение данной проблемы образовательной психологии, Европейский Суд 
полагает, что это было бы крайне полезно для интеграции учеников цыганского происхож-
дения не только в обычные классы, но и в местное общество в целом.

Более того, у Европейского Суда отсутствует уверенность в том, что заявители, которые 
принадлежали к непривилегированному и недостаточно образованному сообществу, мог-
ли оценить все аспекты ситуации и последствия своего согласия перевести детей в отдель-
ное здание.

Европейский Суд, учитывая фундаментальную важность запрета дискриминации по на-
циональному признаку, приходит к выводу о неприемлемости отказа лица от права не по-
двергаться такой дискриминации. Отказ от этого права был бы несовместим со значимым 
всеобщим интересом.

Таким образом, несмотря на готовность обучать цыганских детей, условия принятия 
в школу и помещение в специальные подготовительные классы в пристройке к основному 
школьному зданию в конечном счете привели к их дискриминации.

Постановление
По делу допущено нарушение требований статьи 14 Конвенции во взаимосвязи со 

статьей 2 Протокола N 1 к Конвенции (принято единогласно).
По поводу соблюдения требований статьи 13 Конвенции. Греческое государ-

ство-ответчик не привело доказательств наличия эффективного средства правовой за-
щиты, которым заявители могли воспользоваться для получения компенсации за пред-
полагаемое нарушение статьи 14 Конвенции во взаимосвязи со статьей 2 Протокола N 1 
к Конвенции.

Постановление
По делу допущено нарушение требований статьи 13 Конвенции (принято единогласно).
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СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року 
№ 1068 Про затвердження типових положень про службу у справах дітей 

Служба відповідно до покладених на неї завдань:
1) організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих 

на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запо-
бігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, 
підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаці-
ям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну до-
помогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми 
правопорушень; 

3) сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; 

4) здійснює контроль і координацію діяльності служб у справах дітей відповідно ра-
йонних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, надає їм практичну і 
методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;

5) подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів 
у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей; 

6) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням зако-
нодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень; 

7) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних 
установах ДПтС, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опіку-
нів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях; 

8) разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих орга-
нів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні до-
слідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення 
дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціаль-
ного захисту дітей, їх прав та інтересів;

9) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціаль-
но-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), 
здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю; 

10) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами держадміні-
страції, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, ви-
явлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання 
вчиненню дітьми правопорушень;

11) розробляє і подає на розгляд обласної, Київської та Севастопольської міської дер-
жадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійс-
нення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подо-
лання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй 
закладів соціального захисту для дітей;

12) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
13) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компе-

тенції, через засоби масової інформації;
14) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до 

законодавства.
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Служба має право:
1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для вико-

нання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприєм-
ствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами; 

 2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб 
про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень; 

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, 
міської, районної, районної у місті держадміністрації, відповідних органів місцевого само-
врядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, докумен-
ти та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів дер-
жавної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей; 

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень; 
6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-

вання питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм 
власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно 
залишали сім’ю та навчальні заклади; 

7) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соці-
ального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних 
закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників 
молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності; 

8) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприєм-
ствами, установами та організаціями усіх форм власності; 

9) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою 
з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритуль-
ності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

10) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-
вання питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невико-
нання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконав-
чої влади у справах сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей; 

11) визначати потребу регіонів в утворенні спеціальних установ і закладів соціального 
захисту для дітей; 

12) розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські програми соціального 
спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими устано-
вами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними 
організаціями; 

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що на-
лежать до її компетенції; 

15) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на 
обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціаль-
ного захисту дітей.

УПОВНОВАЖЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВА
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Уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ відповідно до ст.5 Закону Укра-
їни Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей зобов’язані: 

проводити роботу щодо запобігання правопорушенням дітей; 
виявляти, припиняти та розкривати кримінальні правопорушення,вчинені дітьми, вжи-

вати з цією метою оперативно-розшукових і профілактичних заходів, передбачених чинним 
законодавством;

розглядати у межах своєї компетенції заяви і повідомлення про правопорушення, вчи-
нені дітьми;

виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми, вживати в 
межах своєї компетенції заходів до їх усунення;

брати участь у правовому вихованні дітей;
розшукувати дітей, що зникли, дітей, які залишили сім’ї,навчально-виховні заклади 

(бродяжать) та спеціальні установи для дітей; 
 виявляти дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність, проституцію, пияц-

тво, наркоманію та жебрацтво;
виявляти осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної 

продукції, видань, що пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту; 
виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання передбачених 

законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, навчання та вихо-
вання дітей;

вести облік правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених з спеці-
альних виховних установ, з метою проведення профілактичної роботи, інформувати відпо-
відні служби у справах дітей стосовно цих дітей; 

повертати до місця постійного проживання, навчання або направляти до спеціальних 
установ для дітей у термін не більше восьми годин з моменту виявлення дітей, яких було 
підкинуто, або які заблукали, або залишили сім’ю чи навчально-виховні заклади;

викликати дітей, їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), а також інших 
осіб у справах та інших матеріалах про правопорушення і у разі ухилення без поважних при-
чин від явки за викликом – піддавати їх приводу;

відвідувати правопорушників, що не досягли 18 років, за місцем їх проживання, нав-
чання, роботи, проводити бесіди з ними, їх батьками (усиновителями) або опікунами 
(піклувальниками);

отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності 
відомості, необхідні у зв’язку з матеріалами про правопорушення, що перебувають у її 
провадженні; 

затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які зали-
шилися без опіки та піклування, – на період до передачі їх законним представникам або до 
влаштування в установленому порядку, але не більше восьми годин; 

затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 
11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, за які Кримінальним 
кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі до п’яти років або більш 
м’яке покарання, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній 
відповідальності, – до передачі їх під нагляд батьків, осіб, які їх замінюють, або адміністра-
ції навчального чи іншого дитячого закладу, в якому постійно проживає ця дитина, але не 
більше восьми годин; 

затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей віком від 
11 років, які підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь, що підпадають під озна-
ки діянь,за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення 
волі понад п’ять років, і які не досягли віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримі-
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нальній відповідальності,- до доставлення їх до суду для вирішення питання про поміщен-
ня їх у приймальники-розподільники для дітей, але не більше двадцяти годин з моменту їх 
затримання; 

здійснювати згідно з чинним законодавством гласні та негласні оперативно-розшукові 
заходи з метою розкриття кримінальних правопорушень, вчинених дітьми або за їх участю; 

виявляти, вести облік осіб, які втягують дітей в антигромадську діяльність; 
проводити обшуки, вилучення та інші слідчі дії відповідно до кримінального процесу-

ального законодавства; 
проводити за наявності законних підстав огляд дітей, речей,які є при них, транспортних 

засобів; 
вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими доказами правопорушення 

або використані на шкоду здоров’ю дітей; 
складати протоколи про адміністративні правопорушення дітей, а також їх батьків (уси-

новителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов’язків щодо виховання і нав-
чання дітей, інформувати відповідні служби у справах дітей; 

вносити підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності 
обов’язкові для розгляду подання про необхідність усунення причин та умов, що сприяють 
вчиненню правопорушень дітьми;

доставляти в органи внутрішніх справ на строк до восьми годин дітей, які вчинили ад-
міністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає адміністративна відпо-
відальність, для встановлення особи, обставин вчинення правопорушення та передачі їх 
батькам чи особам, які їх замінюють, або у притулки для дітей служб у справах дітей; 

після встановлення особи дитини невідкладно сповіщати батьків або осіб, які їх заміню-
ють, про адміністративне затримання дитини, а в разі вчинення кримінального правопору-
шення також інформувати органи прокуратури; 

повідомляти органи опіки та піклування за місцем перебування дитини про відомий 
факт залишення його без опіки (піклування)батьків; 

інформувати відповідні служби у справах дітей про дітей, які затримані чи яким пові-
домлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; 

здійснювати відповідно до законодавства заходи соціального патронажу щодо дітей, 
які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк; 

вести облік правопорушників, що не досягли 18 років, які потребують медичної допомо-
ги, у тому числі звільнених із спеціальних виховних установ, з метою проведення профілак-
тичної роботи, інформувати відповідні служби у справах дітей стосовно цих дітей

СУДИ

Суди відповідно до ст. 6 Закону України Про органи і служби у справах дітей та спе-
ціальні установи для дітей зобов’язані: 

Розглядають справи:
щодо неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення;
щодо неповнолітніх, які вчинили адміністративні правопорушення у віці від 16 до 18 років; 

 про поміщення дітей віком від 11 років у приймальники-розподільники для дітей;
про адміністративну відповідальність батьків(усиновителів)або опікунів (піклувальни-

ків)неповнолітніх за невиконання ними своїх обов’язків щодо виховання і навчання дітей; 
про обмеження батьків у дієздатності, відібрання дітей та позбавлення батьківських 

прав, виселення осіб, позбавлених батьківських прав, якщо їх спільне проживання з дітьми, 
щодо яких вони позбавлені батьківських прав, неможливе;
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про поновлення батьківських прав і розв’язання спорів між батьками щодо місця про-
живання дітей; 

щодо інших питань,пов’язаних з особистими, житловими і майновими правами неповнолітніх.

ПРИЙМАЛЬНИКИRРОЗПОДІЛЬНИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ] СПЕЦІАЛЬНІ УСТАНОВИ ОРГАНІВ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Відповідно до ст.7 Закону України Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей до приймальників-розподільників для дітей поміщаються за рішен-
ням суду діти, які:

1) досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили 
суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодек-
сом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, і які 
не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, – на 
строк, визначений слідчим суддею, судом у постановленій у кримінальному провадженні 
ухвалі про поміщення особи у приймальник-розподільник для дітей. 

 Влаштування дитини, тримання якої у приймальнику-розподільнику для дітей припи-
нено, та невідкладне доставлення до подальшого місця влаштування здійснюються поса-
довими особами приймальника-розподільника для дітей;

2) підлягають направленню за рішенням суду, що набрало законної сили, до спеціаль-
них навчально-виховних закладів, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займатимуть-
ся протиправною діяльністю, – на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних на-
вчально-виховних закладів, але не більше 30 діб; 

3) самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, в яких вони перебува-
ли, – на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, 
але не більше 30 діб; 

4) перебувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім’ї або навчально-виховні 
заклади (бродяжать), – на строк, необхідний для передання їх уповноваженому підрозділу 
органів внутрішніх справ, який ініціював розшук, але не більше 36 годин;

5) залишили держави постійного проживання і відповідно до міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню 
до держави свого постійного проживання, – на строк, необхідний для передачі їх бать-
кам, особам, які їх замінюють, або працівникам спеціалізованих установ держав постійного 
проживання.

Строк перебування дитини у приймальнику-розподільнику для дітей визначається су-
дом залежно від наявності об’єктивних підстав для її тримання в цій установі. 

Не підлягають доставленню до приймальників-розподільників для дітей діти, які пере-
бувають у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи токсичних речовин, 
а також психічно хворі діти з вираженими симптомами хвороби. 

ЦЕНТРИ МЕДИКОRСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 

Відповідно до ст.9 Закону України Про органи і служби у справах дітей та спеці-
альні установи для дітей центри медико-соціальної реабілітації дітей створюються в 
державній системі охорони здоров’я за визначенням спеціально уповноваженого цен-
трального органу виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді і центрального ор-
гану виконавчої влади,що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
здоров’я,для дітей, які вживають алкоголь, наркотики, а також для дітей,які за станом 
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здоров’я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних 
училищ соціальної реабілітації.

Основним завданням центрів медико-соціальної реабілітації є створення умов і забез-
печення лікування дітей від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та їх психосоціальна ре-
абілітація і корекція. 

До центрів медико-соціальної реабілітації направляються діти віком від 11 років на під-
ставі висновку медико-експертної комісії.

Діти перебувають у центрах медико-соціальної реабілітації протягом терміну,необхід-
ного для лікування, але не більше двох років.

Питання про перебування дитини у центрі медико-соціальної реабілітації розглядається 
керівництвом центру на підставі прохання, поданого батьками(усиновителями) чи опікунами 
(піклувальниками), а в разі відсутності останніх – на основі рішення служби у справах дітей.

СПЕЦІАЛЬНІ ВИХОВНІ УСТАНОВИ ДЕРЖАВНОЇ 
КРИМІНАЛЬНОRВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 Відповідно до Закону України Про органи і служби у справах дітей та спеціальні устано-
ви для дітей спеціальні виховні установи Державної кримінально-виконавчої служби Укра-
їни – це установи, в яких відбувають покарання неповнолітні віком від 14 років, засуджені 
до позбавлення волі. 

Відповідно до ст. 143 Кримінально-виконавчого кодексу України неповнолінті засу-
джені у виховних колоніях мають право:

витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби 
гроші, зароблені в колонії, в сумі до ста відсотків мінімального розміру заробітної плати;

одержувати короткострокові побачення без обмежень і щомісяця одне тривале 
побачення.

безкоштовно одержувати середню освіту.
2. При сумлінній поведінці і ставленні до праці та навчання після відбуття не менше 

однієї четвертої частини строку покарання засуджені мають право на поліпшення умов три-
мання і їм може бути дозволено:

додатково витрачати на місяць гроші в сумі шістдесяти відсотків мінімального розміру 
заробітної плати;

за постановою начальника колонії одержувати один раз на три місяці короткострокове 
побачення за межами виховної колонії.

Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх.
За порушення встановленого порядку і умов відбування покарання до засуджених не-

повнолітніх можуть застосовуватися такі заходи стягнення:
попередження;
догана;
сувора догана;
скасування поліпшених умов тримання, передбачених статтею 143 цього Кодексу;
поміщення в дисциплінарний ізолятор на строк до п’яти діб з виведенням чи без виве-

дення на навчання або роботу.

ПРИТУЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
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Відповідно до Закону України Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи у притулках для дітей тимчасово розміщуються діти віком від 3 до 18 років, 
які опинились у складних життєвих обставинах.

Діти можуть перебувати в притулку для дітей протягом часу,необхідного для їх подаль-
шого влаштування, але не більш як 90 діб. 

Не підлягають розміщенню у притулках діти, які перебувають у стані алкогольного або 
наркотичного сп’яніння, психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, а також ті, які 
вчинили кримінальне правопорушення і щодо яких є рішення про затримання, тримання під 
вартою або поміщення в приймальник-розподільник для дітей.

Посадові особи притулків для дітей:
надають дітям кваліфіковані та різнобічні(психологічні, педагогічні, медичні, юридичні) 

консультації залежно від конкретних причин соціальної дискомфортності;
вживають вичерпних заходів щодо забезпечення дітям доступу до безоплатної право-

вої допомоги на підставах та в порядку, встановлених законом, що регулює надання безо-
платної правової допомоги; 

сприяють у прийнятті рішення про зміну або створення нових умов життєдіяльності 
дітей у сім’ї, навчально-виховних закладах,за місцем роботи та в інших сферах;

порушують клопотання про застосування заходів громадського впливу, притягнення 
до кримінальної, адміністративної чи майнової відповідальності батьків(усиновителів)або 
опікунів (піклувальників), які нехтують правами, інтересами дітей, провокують їх асоціальну 
поведінку, самовільне залишення сім’ї,навчально-виховних закладів, створюють загрозу їх 
здоров’ю та інтелектуальному розвитку;

вживають заходів щодо повернення дитини в безпечне сімейне оточення.

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОRПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

Відповідно до Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 28 січня 2004 року № 87:

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (далі – центр) – заклад соціального за-
хисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком 
від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної 
соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. 

Основними завданнями центру є: 
здійснення соціального захисту дітей, прийнятих до центру;
надання дітям комплексу соціальних послуг; 
проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кож-

ної дитини;
сприяння поверненню дитини до біологічної сім’ї;
забезпечення відвідування дітьми загальноосвітніх або інших навчальних закладів чи 

індивідуальному навчанню з урахуванням потреб та можливостей дитини; 
сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціаль-

ної поведінки; 
надання психологічної та інших видів допомоги батькам (або особам, які їх замінюють) 

дітей, які перебувають в центрі, спрямованої на повернення дитини до сім’ї;
розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дитини для пе-

дагогічних та соціальних працівників і батьків.



ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ 177

ДОДАТКИ

Додаток 18

До центру приймаються:
діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за 

допомогою власних можливостей, якщо батьки з певних причин (через тривалу хворобу, 
інвалідність тощо) не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною, 
ухиляються від виконання батьківських обов’язків, вживають алкоголь, наркотичні засоби;

діти,які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх замінюють;
діти, які зазнали насильства і потребують соціально-психологічної допомоги, постраж-

дали від торгівлі дітьми;
безпритульні діти.

Прийняття дітей до центру здійснюється цілодобово:
за направленням служби у справах дітей, якій підпорядковується центр;
згідно з актом структурних підрозділів у справах дітей органів внутрішніх справ;
за особистим зверненням дитини. 
Діти, прийняті до центру, перебувають під цілодобовим наглядом медичних або інших 

працівників центру відповідно до наказу директора центру. 
Прийняті до центру діти забезпечуються харчуванням, засобами особистої гігієни, одя-

гом відповідно до сезону (в разі потреби)відповідно до встановлених норм.
Забезпечення дітей харчуванням, у тому числі дієтичним, здійснюється за натураль-

ними нормами навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

Надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги дітям, які перебувають у 
центрі, забезпечується державними та комунальними закладами охорони здоров’я. 

Директор центру: 
організовує роботу центру, розпоряджається його коштами, діє від імені центру і пред-

ставляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами та організаціями; 
захищає особисті і майнові права та інтереси дітей; 
призначає на посади та звільняє з посад працівників центру; 
затверджує положення про структурні підрозділи центру, посадові інструкції працівників;
застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників центру; 
забезпечує підвищення кваліфікації працівників центру та проходження ними атестації;
несе відповідальність за діяльність центру перед його засновником; 

СОЦІАЛЬНОRРЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ WДИТЯЧІ МІСТЕЧКАX

Відповідно до Закону України Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 
установи соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) є закладами соціального захи-
сту для проживання дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, дітей, які 
опинились у складних життєвих обставинах, безпритульних дітей віком від 3 до 18 років, 
дітей, розлучених із сім’єю, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, 
медичної, правової, інших видів допомоги та подальшого їх влаштування.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 року №1291:
Основними завданнями центру є: 
соціальний захист дітей;
створення соціально-побутових умов для забезпечення нормальної життєдіяльності 

дітей, навчання, праці та змістовного дозвілля;
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надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової 
та інших видів допомоги;

інформування дітей або їх законних представників про можливість отримання безоплат-
ної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;

проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб 
кожної дитини;

створення умов для здобуття дітьми освіти у дошкільних, загальноосвітніх, професій-
но-технічних, позашкільних навчальних закладах за місцезнаходженням центру;

забезпечення оволодіння дітьми професійними навичками та їх трудове навчання;
забезпечення влаштування дітей після досягнення ними повноліття (працевлаштуван-

ня, навчання у вищих навчальних закладах тощо);
сприяння місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у 

соціальному супроводженні дітей, що вибули з центру і виховуються в сім’ях опікунів, піклу-
вальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу; 

участь у проведенні місцевими органами виконавчої влади заходів для подолання без-
притульності у відповідному регіоні;

робота із сім’ями дітей щодо нормалізації умов їх виховання;
розроблення рекомендацій для педагогічних та соціальних працівників і батьків або 

осіб, що їх замінюють, з питань соціально-психологічної адаптації дітей.
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ПРАВИЛА ГРИ

1. Мета переговорів – добитися від іншої сторони прийняття вимоги, шляхом переко-
нання та аргументів.

2. Переговори проводяться між парами «учасників» в три раунди (див. схему)

3. Пари самі вирішують, хто першим висуватиме вимоги, а потім міняються місцями. 
Краще робити це по черзі, по 1 вимозі.

4. Висуваючи вимогу, варто прагнути до ясності і чіткості. Варто також пояснити, чому 
саме задоволення цієї вимоги є необхідним для кращого виконання функції самою 
групою.

5. Перед тим як погодитися чи відмовити у виконанні вимоги, необхідно подумати, 
наскільки вона справедлива і наскільки її можна виконати.

6. Якщо друга сторона відмовляється виконати вимогу, то мотузка відкладається в 
сторону, якщо вимога приймається – мотузка зав’язується між стільцями сторін.

7. Переговори продовжуються до сигналу ведучого.

8. Так само переговори проводяться на усіх раундах.

Рекомендуємо ознайомитись з правилами проведення вправи «Узи співпраці» у посіб-
нику Ради Європи «Компас»: http://www.coe.int/uk/web/compass/making-links
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Лист оцінювання
Семінару-тренінгу 

для ___________________________________ 

«Захист та забезпечення прав дітей та молоді груп ризику» 

______________ р. м._______________________ 

Матеріали даного оцінювання призначені для внутрішнього використання і покликані 
зібрати інформацію про ефективність подібних освітніх заходів. Своє прізвище вказувати 
необов’язково . Відповіді будуть узагальнені та використані для подальшого удосконален-
ня роботи, підвищення її результативності. 

Чим саме корисним було для Вас навчання на семінарі?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Оцініть складові семінару та прокоментуйте власну оцінку, вкажіть, 
що саме для вас було найбільш важливим

Діти та молоді люди груп ризику – характеристика цільової групи.

–2  –1  0  +1  +2
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Звідки беруться права дитини?

–2  –1  0  +1  +2
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Права дитини, права людини: основні поняття.

–2  –1  0  +1  +2
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Зобов’язання держави – дотримуватись, захищати, сприяти.

–2  –1  0  +1  +2
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Обмеження прав людини: критерії правомірності.

–2  –1  0  +1  +2
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

До кого і як звернутися у разі проблеми.

–2  –1  0  +1  +2
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Зрозуміти одне одного і діяти заради змін.

–2  –1  0  +1  +2
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Які зміни у сфері розуміння прав людини у вас відбулися? Що саме ви вважаєте най-
більш цінним з отриманої інформації?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

З яких питань, що стосуються захисту та забезпечення прав дітей та молоді груп ризику 
Ви відчуваєте потребу подальшого навчання? Навіщо Вам така підготовка?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Що для Вас особисто було малокорисним? Чому?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Як Ви плануєте застосовувати набуті знання і вміння? Як набуті Вами знання і вміння 
вплинуть на вашу діяльність?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ваші рекомендації організаторам навчання
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Щиро дякуємо за співпрацю. Сподіваємося, що ваша оцінка та коментарі допоможуть 
нам у плануванні подальшої роботи.  

Організатори заходу
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