
 
 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

З ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

STREET LAW 

«ПОЛІЦІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ» 
    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



2 

 

УДК: 371.3 

 

Поліція і права людини: методичні рекомендації з проведення занять Street Law/ 

авторський колектив; Відп. ред. В.А. Єлов – Київ: Асоціація юридичних клінік 

України, 2018.– 75с. 
 

Авторський колектив 
 

1. Галай А.О., доктор юридичних наук, професор, голова Асоціації юридичних клінік 

України  (заняття 5 у співавторстві з Ю.В. Ломжець). 

2. Дубчак Л.С., кандидат юридичних наук, доцент, керівниця Юридичної клініки «Центр 

правничої допомоги» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

(заняття 3). 

1. Єлов В.А., керівник юридичної клініки «Ad Astra»  Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (концепція та загальна редакція посібника, заняття 6). 

2. Ломжець Ю.В., кандидат політичних наук, доцент, виконавчий директор Асоціації 

юридичних клінік України, керівниця юридичної клініки Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова (заняття 5 у співавторстві з А.О. Галаєм). 

3. Матвєєва Ю.І., член правління АЮКУ, керівниця Експериментальної навчальної 

лабораторії «Правнича клініка» факультету правничих наук Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» (заняття 2). 

3. Романюк І.І., кандидат юридичних наук, керівниця юридичної клініки юридичного 

факультету Чернівецького університету імені Юрія Федьковича (заняття 7). 

4. Токарь Я.О., завідувачка громадської приймальні Юридичної клініки Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (заняття 4). 

5. Янишен В.П., кандидат юридичних наук, доцент, керівник Юридичної клініки 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 

(заняття 1). 

 

 

Основною метою розробки видання стала підготовка відносно стислих, але 

повноцінних та доступних методичних рекомендацій з проведення занять Street Law, які 

будуть корисними в процесі проведення правопросвітніх занять поліцейськими та 

майбутніми правниками (студентами юридичних клінік ЗВО України) в школах, інших 

навчальних закладах для усвідомлення молоддю наявних проблем в суспільстві, необхідності 

дотримання  прав людини, підготовки  поліцейських, майбутніх правників для роботи в 

умовах демократичного суспільства та формування до поліції високого рівня довіри.   

Методичні рекомендації містять сім тем, які розкривають актуальні проблеми 

сучасного життя: «Я і поліція», «Відповідальність неповнолітніх за вчинення 

правопорушень», «Затримання особи», «Як не стати жертвою злочину», «Запобігання та 

протидія домашньому насильству», «Поняття дискримінації. Визначення наявності 

дискримінації», «Протидія булінгу».  

 

 
Видання підготовлене Асоціацією юридичних клінік України у 

партнерстві з ВБО «Українська фундація правової допомоги» та  

Управлінням забезпечення прав людини Національної поліції України  

за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках реалізації проекту «Розвиток 

інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України» 

 
© Асоціація юридичних клінік України, 2018 



3 

 

ЗМІСТ 

 

Вступне слово…………………………………………………………………………………....4 

 

1. Я і поліція……………………………………………………………………………………...5 

2. Відповідальність неповнолітніх за вчинення правопорушень……………………………14 

3. Затримання особи……………………………………………………………………………20 

4. Як не стати жертвою злочину……………………………………………………………….30 

5. Запобігання та протидія домашньому насильству…………………………………………38 

6. Поняття дискримінації. Визначення наявності дискримінації…………………………….48 

7. Протидія булінгу……………………………………………………………………………...61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Вступне слово 

 

Уже п’ятий рік  органи правопорядку України  перебувають у стадії активних реформ. 

Кінцевий результат – безпека громадян та дотримання прав людини поліцією.  

Найгучніші етапи реформи вже в історії – відокремлення Національної поліції від 

МВС (деполітизація), запуск патрульної поліції, переатестація поліцейських, введення 

інституту детективів. 

На жаль, хід цих реформ, поки що не виправдовує сподівань громадян, оскільки 

відокремлення відбулося більше на папері, ніж на ділі. Теж саме стосується й переатестації, 

оскільки її результатом стало звільнення лише 7,7% колишніх міліціонерів, тобто  нині 

більшість поліцейських – це колишні міліціонери, а отже, реформа кримінальної поліції ще 

не завершена.  

Разом з тим, треба відмітити, що напередодні проведення цих реформ, серед 

порушень прав людини поліцією, найбільш поширеними були дії, які стосувалися  

безпідставних затримань, незаконного застосування сили, катувань та жорстокого 

поводження.  Відрадно, що сьогодні відмічається суттєве  зменшення цих правопорушень. 

На наш погляд, факторами, які  сприяли цьому процесу, в першу чергу,  є інституційні 

зміни: дія нового КПК та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги.   

Зокрема, значному зменшенню кількості затримань і, відповідно, зменшенню незаконних дій 

та насильства  під час затримання,  посприяли  норми КПК про необхідність отримання  

дозволу  на затримання особи у слідчого судді, про забезпечення права затриманого  на  

безоплатну правову допомогу, зокрема, права на  участь адвоката в допиті затриманого, а 

також – про визнання судом доказів, зібраних незаконним шляхом, недопустимими.  

Разом з тим,  не можна  відкидати і впливу на цю тенденцію  змін, які відбуваються в 

поліції внаслідок  її реформування.  

На  жаль, поки що вплив реформ на стан правопорядку в країні залишається ще  

низьким,  оскільки в суспільстві  рівень  довіри  до поліції залишається ще не високим, як 

наслідок,  немає належного взаєморозуміння та взаємодії між громадянами та працівниками 

поліції, що в свою чергу ускладнює роботу по запобіганню та протидії з такими  явищами в  

суспільстві як дискримінація, домашнє насильство, насильство серед дітей (булінг), 

незаконне затримання тощо.   

Власне, ці методичні рекомендації  розроблені з метою забезпечення  проведення 

поліцейськими та  майбутніми-правниками (студентами юридичних клінік вишів України)  

спільних занять в школах, інших навчальних закладах для усвідомлення молоддю наявних 

проблем в суспільстві, необхідності дотримання  прав людини, підготовки  поліцейських, 

майбутніх правників, а також нашої молоді для роботи в умовах демократичного суспільства 

та формування до поліції високого рівня довіри.   

 

 

Керівник авторського колективу, відповідальний редактор Методичних рекомендацій з 

проведення занять Street Law «Поліція і права людини», 

керівник юридичної клініки «Ad Astra»  СНУ імені 

Лесі Українки, регіональний координатор Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини у Волинській області 

Віталій Єлов 
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Тема: Я і поліція 

 

                                                                                        Автор: Янишен В.П. 

 

Мета:  

 ознайомити учнів з найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з 

метою їх попередження серед учнів школи;  

 виховувати в учнів правову свідомість,  

 ознайомити з правилами при взаємодії з поліцією,  

 ознайомити з новинами українського законодавства (Закон «Про Національну 

поліцію»). 

Структура уроку: 

1. Організаційна частина уроку (4 хв). 

2. Мотивація навчальної діяльності (5 хв). 

3. Вивчення нового матеріалу (20 хв). 

4. Закріплення вивченого матеріалу (12 хв). 

5. Підбиття підсумків заняття (3 хв). 

6. Домашнє завдання (1 хв). 

 

Хід заняття: 

 

1. Організаційна частина уроку (4 хв). 

Викладач нагадує учням, що заняття проходить у формі тренінгу. Звертає увагу учнів 

на те, що для продуктивності співпраці необхідна плідна робота всіх присутніх на занятті. 

Початкове опитування: 

Перш, ніж ми почнемо розмову на цю тему, давайте спробуємо дати визначення 

поняттю «Поліція». Що це?  

Так, поліція – державний озброєний орган, який захищає життя, здоров’я, права і 

свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від 

протиправних дій.  

Я впевнений/-на, ви всі знаєте номер телефону поліції. Нагадайте, будь ласка. Так, 

номер 102.  

Які функції, на вашу думку, поліція виконує?  

Відповіді учасників, записують на дошці, та узагальнюють:  

• забезпечення особистої безпеки громадян;  

• припинення правопорушень та їх попередження;  

• охорона і забезпечення громадського порядку;  

• виявлення і розкриття злочинів;  

• забезпечення безпечного дорожнього руху;  

• виконання кримінальних та адміністративних покарань та ін.  

Які функції поліції ви би ще, можливо, додали? А які з цих функції поліції ви 

вважаєте найважливішими? Чому? 

 

2. Мотивація навчальної діяльності (5 хв). 

Викладач: Ми можемо дотримуватися всіх правил, бути законослухняним 

громадянином, але може так статися, що до вас підійшли представники поліції. Причин може 

бути безліч.  

Наприклад: Ви йдете на тренування з великою сумкою спортивних речей, а в цьому 

районі щойно повідомили про пограбування квартири, відповідно, вас можуть зупинити, 

маючи вагомі на те підстави. 
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Якщо вас затримали/зупинили, дуже важливо знати, що робити і як себе поводити в 

такій нестандартній ситуації. 

Перш за все, зберігайте спокій та не вживайте нецензурних слів, не хвилюйтеся. 

Попереднє опитування: 

Як поводити себе, якщо поліцейський просить Вас пред’явити документи? 

Вас викликають за телефоном до слідчого. Чи правомірні дії? 

Чи має право поліцейський здійснювати перевірку речей? 

Чи зобов’язані ви давати відповіді на всі запитання поліції? 

 

3. Вивчення нового матеріалу (20 хв). 

Давайте зараз зафіксуємо на дошці ключові аспекти у дві колонки «Дії поліції» та «Дії 

неповнолітнього». 

Тепер розглянемо безпосереднє спілкування неповнолітнього з представником 

поліції: 

Під час зупинки поліцейський називає своє прізвище, ім’я та по батькові, посаду, 

спеціальне звання. 

Дії поліції Дії неповнолітнього 

Представляється  

 

Поліцейський має пояснити вам причину звернення / зупинки / затримання. 

Дії поліції Дії неповнолітнього 

Представляється  

Пояснює причини  

 

Ви можете попросити показати службове посвідчення, щоб пересвідчитися, що ті, 

хто вас зупинив, затримав, справді є представниками поліції, та переписати дані 

поліцейського або сфотографувати їх (стаття 18 Закону України «Про національну поліцію»). 

Дії поліції Дії неповнолітнього 

Представляється 1. Просить показати посвідчення 

Пояснює причини  

 

Представник поліції має встановити вашу особу та ваш вік. Ви маєте пред’явити 

документи, що засвідчують вашу особу (учнівський / студентський квиток або паспорт), 

якщо у вас немає з собою таких документів, то ви маєте чітко назвати ваші дані, наголосити, 

що ви є неповнолітнім та дати номер телефону дорослого (батьків, опікунів), який може 

підтвердити вашу особу.  

Дії поліції Дії неповнолітнього 

Представляється 1. Просить показати посвідчення 

Пояснює причини 2. Показує у розгорнутому вигляді 

документ, що засвідчує особу. 

Просить показати документ, який засвідчує 

вашу особу 

 

3. Якщо не має при собі документа – чітко 

називається та надає телефон того, хто може 

підтвердити особу. 

 

Поліцейський може попросити оглянути ваші речі (пам’ятаєте, що ми розглядаємо 

приклад з пограбуванням в цьому районі, а ви з великою сумкою). Ви можете самостійно 

показати вміст сумки, щоб представники поліції переконалися, що все в порядку. 

Дії поліції Дії неповнолітнього 

Представляється 1. Просить показати посвідчення 

Пояснює причини 2. Показує у розгорнутому вигляді 
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документ, що засвідчує особу. 

Просить показати документ, який засвідчує 

вашу особу 

 

3. Якщо не має при собі документа – чітко 

називається та надає телефон того, хто може 

підтвердити особу. 

Просить показати речі 4. Вказує, що йому ще не виповнилося 18. 

 5. Самостійно та спокійно показує 

(наприклад, вміст сумки). 

На цьому ваше спілкування з поліцейськими може бути завершене, якщо все в 

порядку. 

Зараз ми розглянули стандартну ситуацію, де неповнолітній виконав усі прохання 

поліції і питання було вирішене абсолютно спокійно. Таким чином заощадиться ваш час і час 

поліцейського, який він може використати на пошуки справжнього злочинця. 

У вищевказаній послідовності дій підліток міг вчинити і по-іншому: 

 не показувати документ, що засвідчує особу, або поліцейські не змогли додзвонитися за 

наданим номером; 

 вживати ненормативну лексику при спілкуванні; 

 відмовитися відкривати сумку. 

Такі дії дають повне право затримати такого підлітка та забрати його до відділку для 

з’ясування всіх обставин. 

Іншими причинами для затримання підлітка та доставлення його до відділку поліції 

можуть бути: 

 підлітка застали під час вчинення злочину або безпосередньо після його вчинення; 

 потерпілий та очевидці прямо вказали на підлітка, який вчинив злочин; 

 на підлітку, який підозрюється, або на його одязі, при ньому або в його житлі виявлено 

явні сліди злочину; 

 є ухвала слідчого, судді або суду про примусове доставлення підлітка. 

В такому випадку вам необхідно запам’ятати ще декілька умов: 

1. Представник поліції пояснює вам, що для уточнення інформації Вас доставлять у 

відділок. 

Ви, своєю чергою, не пручайтеся та не намагайтеся тікати (оскільки це може бути 

розцінене як злісна непокора та до вас можуть застосувати фізичну силу).  

Запитайте, в який саме відділок та за якою адресою вас везуть.  

Подзвоніть батькам/опікунам або особам, які їх замінюють, та повідомте про факт 

затримання та адресу, куди вас відвозять. 

Дії поліції Дії неповнолітнього 

Представник поліції говорить про те, що 

змушений забрати підлітка до відділку. 

1. Запитує адресу відділку. 

 2. Телефонує батькам та повідомляє про 

затримання, вказує адресу. 

 

По прибуттю до відділку зафіксуйте час, його мають записати у журналі. Вас мають 

право тримати не більше 3 годин. 

Дії поліції Дії неповнолітнього 

Представник поліції говорить про те, що 

змушений забрати підлітка до відділку. 

1. Запитує адресу відділку 

 2. Телефонує батькам та повідомляє про 

затримання, вказує адресу. 
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 Запам’ятовує чи записує, якщо є де, час 

прибуття. 

 

3. Попросіть представника правоохоронних органів обов’язково зв’язатися з вашими 

батьками / опікунами або особами, що їх замінюють, та повідомити їх про затримання. Якщо 

вас затримали за підозрою у вчиненні злочину або адміністративного правопорушення, за 

яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, вам обов’язково має бути 

забезпечений безкоштовний адвокат. 

Дії поліції Дії неповнолітнього 

1. Представник поліції говорить про те, що 

змушений забрати підлітка до відділку. 

1. Запитати адресу відділку. 

2. Фіксує у журналі час прибуття. 2. Телефонує батькам та повідомляє про 

затримання, вказує адресу. 

 3. Запам’ятовує чи записує, якщо є де, час 

прибуття. 

 4. Просить повідомити батьків / опікунів 

або осіб, що їх замінюють, про факт 

затримання. 

 5. Просить забезпечити адвоката. 

 

4. Представники правоохоронних органів складають протокол затримання, де вони 

описують інцидент, та вказують час, коли вас доставили до відділку. Ви маєте з ним 

ознайомитись, якщо є хоча б один пункт, з яким ви не погоджуєтесь, ви маєте право не 

підписувати його та не відповідати на запитання. Краще справи з підписами та документи 

вирішувати у присутності батьків / опікунів або осіб, що їх замінюють, та вашим адвокатом. 

Дії поліції Дії неповнолітнього 

1. Представник поліції говорить про те, що 

змушений забрати підлітка до відділку. 

1. Запитати адресу відділку. 

2. Фіксує у журналі час прибуття 2. Дзвонить батькам та повідомляє про 

затримання, вказує адресу. 

 3. Запам’ятовує чи записує, якщо є де, час 

прибуття. 

 4. Просить повідомити батьків / опікунів 

або осіб, що їх замінюють, про факт 

затримання. 

 5. Просить забезпечити адвоката. 

3. Заповнює протокол затримання. У разі 

відмови підлітка поставити підпис, 

протокол складається у присутності двох 

свідків. 

6. Ознайомлюється з протоколом. Ставить 

підпис (за бажанням). 

4. У разі, якщо є підозра, що підліток 

вчинив кримінально-карний злочин, справа 

передається до слідчого відділу. 

 

 

5. Адміністративне затримання триває 3 години. Якщо вас затримали за підозрою у 

вчиненні злочину, то впродовж 24 годин вам мають вручити повідомлення про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення. Якщо впродовж 72 годин з моменту затримання 
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вам не вручено вмотивованого судового рішення про тримання під вартою, вас мають 

негайно відпустити. 

Запитання для обговорення: 

1. Чи зрозумілою є інформація? 

2. Які виникають питання стосовно цієї інформації? 

 

4. Закріплення вивченого матеріалу (12 хв). 

 

Рольова гра «Я і поліція» 

ХІД ПРОВЕДЕННЯ 

Для цього ведучі обирають бажаючих, які беруть участь у грі. 

«Що ж, ми з вами розглянули, якими мають бути ваші дії та дії поліцейського під час 

зупинки / затримання. А зараз спробуємо програти таку ситуацію і для цього нам необхідно 

два добровольці.» 

Отже, ситуація: Ви йдете по вулиці з великою сумкою. Вас зупиняє поліція. Ви вже 

побачили, як має відбуватись спілкування між неповнолітньою особою та поліцейським у 

випадку зупинки, та розглянули, які дії призводять до позитивного завершення зустрічі, а які 

можуть спровокувати поліцейських до затримання неповнолітнього та доставлення його до 

відділку.  

Які висновки ми можемо зробити? 

По закінченню вправи підсумовуємо побачене та дякуємо учасникам за сміливість та 

гарну гру. 

Викладачі пропонують учасникам підсумувати заняття у форматі «запитання-

відповідь»: 

1. Що має робити підліток під час затримання його поліцейським? 

2. Якими мають бути дії поліцейського під час спілкування з неповнолітньою 

собою під час зупинки / затримання? 

3. Які можуть бути наслідки для неповнолітнього, який чинить опір при 

спілкуванні з поліцейським? 

«Дякуємо, що ви були активними. Сподіватимемось, що такі ситуації залишатимуться 

тільки в якості гри під час занять. Але якщо трапиться так, що ви спілкуватиметеся з 

поліцейськими, які зупинять вас на вулиці, ви знатимете, що необхідно робити та який 

порядок дій має бути, щоб вся ситуація завершилась позитивно та ваші права не було 

порушено». 

 

5. Підбиття підсумків заняття (3 хв). 

Викладачі пропонують учасникам підсумувати заняття у форматі «запитання-відповідь»: 

1. Так, що ж це за орган такий поліція?  

2. Хто такий поліцейський і які його основні завдання? 

3. Як поводити себе, якщо поліцейський просить Вас пред’явити документи? 

4. Вас викликають за телефоном до слідчого. Чи правомірні дії? 

5. Чи має право поліцейський здійснювати перевірку речей? 

6. Чи зобов’язані ви давати відповіді на всі запитання поліції? 

Викладачі оцінюють роботу кожного учасника заняття. 

 

6. Домашнє завдання (1 хв). 

Обговоріть отриману інформацію удома з батьками, зі своїми друзями. 
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Додаток 1.  

Конституція України (витяг) 

 

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 

 

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. 

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи 

іншим дослідам. 

 

Стаття 29. 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. 

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені 

на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий 

запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена 

судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з 

моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. 

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про 

мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту 

затримання захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника. 

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. 

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів 

заарештованого чи затриманого. 

 

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. 

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в 

них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. 

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з 

безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий 

інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 

проведення в них огляду і обшуку. 
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Додаток 2. 

Закон України  «Про національну поліцію України» (витяг) 

 

Стаття 1. Національна поліція України 

1. Національна поліція України (далі - поліція) - це центральний орган виконавчої 

влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. 

2. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом. 

 

Стаття 2. Завдання поліції 

1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

3) протидії злочинності; 

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої 

допомоги. 

 

Стаття 7. Дотримання прав і свобод людини 

1. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод 

людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і 

сприяє їх реалізації. 

2. Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в 

порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в обсязі, 

необхідному для виконання завдань поліції. 

3. Здійснення заходів, що обмежують права та свободи людини, має бути негайно 

припинене, якщо мета застосування таких заходів досягнута або немає необхідності 

подальшого їх застосування. 

4. Поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, 

підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського 

або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. 

У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов’язаний негайно вжити всіх 

можливих заходів щодо їх припинення та обов’язково доповісти безпосередньому 

керівництву про факти катування та наміри їх застосування. У разі приховування фактів 

катування або інших видів неналежного поводження поліцейськими керівник органу 

протягом доби з моменту отримання відомостей про такі факти зобов’язаний ініціювати 

проведення службового розслідування та притягнення винних до відповідальності. 

У разі виявлення таких дій поліцейський зобов’язаний повідомити про це орган 

досудового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних злочинів, вчинених 

поліцейськими. 

5. У діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи обмеження за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовною або іншими 

ознаками. 

 

Стаття 8. Законність 

1. Поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

визначені Конституцією та законами України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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2. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження 

та накази. 

3. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та 

службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути 

підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України. 

 

Стаття 17. Поліцейський 

1. Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить 

службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції. 

2. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок 

видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує Міністр внутрішніх справ 

України. 

 

Стаття 18. Основні обов’язки поліцейського 

1. Поліцейський зобов’язаний: 

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших 

нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; 

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-

правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва; 

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини; 

4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу особам, які 

постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в 

безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я; 

5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків; 

6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його 

подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. 

2. Поліцейський на всій території України незалежно від посади, яку він займає, 

місцезнаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи 

повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі 

безпосереднього виявлення таких подій зобов’язаний вжити необхідних заходів з метою 

рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це 

найближчий орган поліції. 

3. Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський 

зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на її вимогу 

службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому 

інформацією, не випускаючи його з рук. 

4. Додаткові обов’язки, пов’язані з проходженням поліцейським служби в поліції, 

можуть бути покладені на нього виключно законом. 

 

Стаття 31. Превентивні поліцейські заходи 

1. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи: 

1) перевірка документів особи; 

2) опитування особи; 

3) поверхнева перевірка і огляд; 

4) зупинення транспортного засобу; 

5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; 

6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння 

річчю; 

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0092-16/paran65#n65
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ; 

9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і 

кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; 

10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які 

перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; 

11) поліцейське піклування. 

2. Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов’язана 

повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до 

її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. 
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Тема: Відповідальність неповнолітніх за вчинення правопорушень 

                         

 

                                                                                         Автор: Матвєєва Ю.І. 

 

Мета: 

 відрізняти правомірну поведінку від протиправної; 

 дати визначення різним видам правопорушень; 

 розповідати про відповідальність неповнолітніх; 

 пояснювати, що таке злочин та кримінальна відповідальність. 

Структура уроку: 

1. Представлення теми уроку та мозковий штурм (4 хв.). 

2. Презентація «Правомірна поведінка та правопорушення» (5 хв.). 

2а. Запитання до класу та обговорення відповідей (2 хв.). 

3. Презентація «Адміністративна відповідальність неповнолітніх» (8 хв.). 

3а. Розгляд кейсів (4 хв.). 

4. Презентація «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» (8 хв.). 

4а. Розгляд кейсів (6 хв.). 

5. Питання наприкінці заняття (5 хв.). 

6. Оцінювання результатів уроку (3 хв.). 

 

Хід заняття: 

 

1. Представлення теми уроку та мозковий штурм (4 хв.). 

Викладачі представляються, називають тему уроку. Викладач пропонує відповісти на 

наступні запитання: 

 Пригадайте випадки з життя, коли ви вчиняли протиправні діяння. У чому полягала 

протиправність? 

 У чому різниця між правомірною поведінкою та правопорушенням? Наведіть 

приклади. 

 Які наслідки можуть наставати за вчинення правопорушення? 

У 2017 році кількість кримінальних проваджень щодо неповнолітніх збільшилася. У судах 

першої інстанції перебували на розгляді 6 408 кримінальних проваджень щодо 7 976 

неповнолітніх осіб. 

За умисне вбивство у 2017 році було засуджено 14 неповнолітніх (із них у віці від 14 до 16 

років — 3 неповнолітніх), у тому числі одну дівчину. Переважна більшість, а саме 8 

неповнолітніх вчинили цей злочин у стані алкогольного сп’яніння.  

За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень у 2017 році було засуджено 29 

неповнолітніх (із них у віці від 14 до 16 років — 4 неповнолітніх), у тому числі 1 дівчина.  

 

2. Презентація «Правомірна поведінка та правопорушення» (5 хв.). 

За ступенем тяжкості та характером наслідків розрізняють такі види правопорушень: 

 Цивільні проступки 

 Адміністративні проступки 

 Дисциплінарні проступки 

 Кримінальні злочини 

Для забезпечення дотримання правомірної поведінки та боротися з 

правопорушеннями існує юридична відповідальність. 

Юридична відповідальність залежить від віку правопорушника. Незнання законів не 

позбавляє від відповідальності. 
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За різні види правопорушень передбачено різні види юридичної відповідальності: 

 дисциплінарна (порушення навчальної та трудової дисципліни) 

 адміністративна (несплата за проїзд, вживання спиртних напоїв у невстановлених 

місцях, голосна музика в нічний час та інші порушення громадського порядку) — 

настає з 16 років; 

 цивільна (завдання матеріальної шкоди) — настає з 14 років, якщо 

правопорушник має власні кошти; якщо коштів правопорушник не має або не 

досяг 14 років, за вчинення правопорушення відповідають батьки; 

 кримінальна (за скоєння злочину) — настає з 16 років, в особливо тяжких 

злочинах — з 14. 

 

2а. Запитання до класу та обговорення відповідей (2 хв.). 

У чому різниця між цими чотирма видами відповідальності? 

 

3. Адміністративна відповідальність неповнолітніх (8 хв.). 

Адміністративним правопорушенням є протиправна винна дія чи бездіяльність, яка 

посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну 

відповідальність. 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення 

адміністративного порушення 16-річного віку. 

До осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративне правопорушення 

застосовуються заходи впливу. 

У разі вчинення особами віком 16-18 років правопорушень, передбачених наступними 

статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, вони підлягають 

адміністративній відповідальності на загальних підставах. 

 

3а. Розгляд кейсів (4 хв.)  

Додаток 2. 

 

4. Кримінальна відповідальність неповнолітніх (8 хв.) 

Законодавство передбачає, що кримінальній відповідальності та покаранню 

підлягають особи, яким до скоєння злочину виповнилось 16 років (ст. 22 КК України). Лише 

за деякі злочини, спеціально вказані в законі, кримінальна відповідальність може настати з 

14 років. 

Згідно з ч. 2 ст. 22 КК України особи, що вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, 

підлягають кримінальній відповідальності за деякі злочини. 

 

4а. Розгляд кейсів (6 хв.).  

Додаток 2. 

 

5. Питання наприкінці заняття (5 хв.). 

2. З якого віку особа несе повну цивільну відповідальність? 

3. Що таке адміністративно-правова та кримінальна відповідальність? 

4. З якого віку особа несе адміністративну та кримінальну відповідальність? 

5. За вчинення яких злочинів особа несе кримінальну відповідальність з 14 років? 

Наведіть приклади злочинів. 

6. Які заходи впливу можуть бути застосовані до неповнолітніх за вчинення 

адміністративних правопорушень? 
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6. Оцінювання результатів уроку (3 хв.). 

Наприкінці викладач коментує роботу кожної із груп, наскільки вони впорались із 

поставленим завданням, а також наскільки вони оволоділи навичками дискусії. 
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Додаток 1. 

Витяги з законодавства 

 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх 

Адміністративним правопорушенням є протиправна винна дія чи бездіяльність, яка 

посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну 

відповідальність. 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення 

адміністративного порушення 16-річного віку. 

До осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративне правопорушення 

застосовуються заходи впливу: 

1) зобов’язання публічно попросити вибачення у потерпілого; 

2) попередження; 

3) догана або сувора догана; 

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам чи педагогічного, трудового 

колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. 

У разі вчинення особами віком 16-18 років правопорушень, передбачених наступними 

статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, вони підлягають 

адміністративній відповідальності на загальних підставах: 

ст. 44 (незаконне вироблення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних 

засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах); 

ст. 51 (дрібне розкрадання державного або колективного майна); 

ст.ст. 121-127 (порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів); 

чч. 1, 2 ст. 130 (керування транспортними засобами в стані сп’яніння); 

ст. 173 (дрібне хуліганство); 

ст. 174 (поширювання неправдивих чуток); 

ст. 185 (злісна непокора розпорядженню або вимозі працівника міліції чи їх образа); 

ст.ст. 190-195 (порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передача 

іншим особам або продаж вогнепальної, холодної або пневматичної зброї); 

З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до 

зазначених осіб (за винятком ст. 185 КУпАП) можуть бути застосовані заходи впливу, 

передбачені ст. 24-1 КУпАП: 

1. попередження; 

2. штраф; 

3. оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення правопорушення; 

4. конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення правопорушення; 

5. позбавлення спеціального права (до 3 років); 

6. виправні роботи (до 2-х місяців, 20% від заробітної плати); 

7. адміністративний арешт (до 15 діб). 

 

Кримінальна відповідальність неповнолітніх 

Законодавство передбачає, що кримінальній відповідальності та покаранню 

підлягають особи, яким до скоєння злочину виповнилось 16 років (ст. 22 КК України). Лише 

за деякі злочини, спеціально вказані в законі, кримінальна відповідальність може настати з 

14 років. 

Згідно з ч. 2 ст. 22 КК України особи, що вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, 

підлягають кримінальній відповідальності лише за: 

умисне вбивство (ст.ст. 115-117 КК України); 
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посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного 

органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх 

діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у 

зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги представника іноземної 

держави (ст.ст. 112, 348, 379, 400, 443 КК України); 

умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121, ч. 3 ст.ст. 345, 346, 350, 377, 398 КК 

України); 

умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122, ч. 2 ст.ст. 345, 346, 350, 377, 

398 КК України); 

диверсію (ст. 113 КК України); 

бандитизм (ст. 257 КК України); 

терористичний акт (ст. 258 КК України); 

захоплення заручників (ст.ст. 147 і 349 КК України); 

зґвалтування (ст. 152 КК України); 

насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153); 

крадіжку (ст. 185, ч. 1 ст.ст. 262, 308 КК України); 

грабіж (ст.ст. 186, 262, 308 КК України); 

розбій (ст.ст. 187, ч. 3 ст.ст. 262, 308 КК України); 

вимагання (ст.ст. 189, 262, 308 КК України); 

умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст.ст. 194, 347, 352, 378, частини 

друга та третя статті 399 КК України); 

пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277 КК України); 

угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи 

річкового судна (ст. 278 КК України); 

незаконне заволодіння транспортним засобом (чч. 2, 3 ст. 278 КК України); 

хуліганство (ст. 296 КК України). 

З 16 років настає кримінальна відповідальність за вбивство з необережності і умисне 

легке тілесне ушкодження. 
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Додаток 2.  

Кейси 

 

Кейс 1 

Неповнолітній Іванов (15 років) вживав алкогольні напої у групі дорослих чоловіків і 

був затриманий в громадському місці у п'яному вигляді за те, що непристойними вигуками 

принижував гідність перехожих. Чи вчинив Іванов адміністративне правопорушення? Чи є в 

діях Іванова обставини, які пом'якшують відповідальність за вчинення адміністративного 

правопорушення? 

 

Кейс 2 

Хто буде нести відповідальність у наведених ситуаціях? 

 13-річний Петро взяв у свого друга велосипед і, катаючись, серйозно пошкодив його. 

 Двоє хлопців 10 і 14 років, граючи м’ячом, влучили у вітрину магазину одягу і 

розбили скло. 

 17-річний Іван, який працює діджеєм у барі, пошкодив відеомагнітофон, що належить 

власникові бару. 

 

Кейс 3 

Перегляд та обговорення відеозапису https://youtu.be/UjmHLpmVKNk 

 

Кейс 4.  

Чи настає кримінальна відповідальність, якщо: 

 16-річний Олег, хворий на шизофренію, викрав у супермаркеті декілька пакетів з 

цукерками? 

 14-річна Аня вкрала в супермаркеті блок цигарок? 

 15-річний Микола та 16-річний Іван поверталися з дня народження. Перебуваючи у 

стані алкогольного сп’яніння почали чіпляти зустрічних перехожих, а потім побили 

чоловіка, який зробив їм зауваження? 

 

Кейс 5. 

Петренко у стані алкогольного сп’яніння з хуліганських мотивів вчинив на вулиці 

сварку з Іваненком, під час якої завдав Іваненку кулаком два удари в голову, які спричинили 

легкі тілесні ушкодження. Від одного удару Іваненко впав і вибив у магазині вітрину 

вартістю 200 гривень. Дайте юридичну оцінку діям Петренка. 
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Тема: Затримання особи 

 

Автор: Дубчак Л.С. 

 

Мета:  

 Сформувати у учнів знання щодо поняття «затримання особи»; процедури цієї дії, 

прав затриманої особи. 

 Сформувати вміння правомірно діяти в разі спілкування з правоохоронцями, 

користуючись при цьому своїми правами. 

 Надати інформацію щодо підстав, з яких відбувається затримання особи. 

 Ознайомити учнів з правами та обов’язками правоохоронних органів під час 

затримання особи. 

 Виховувати правову культуру учнів, повагу до діяльності правоохоронних органів. 

Обладнання: 

 Мультимедійна дошка 

 Роздатковий матеріал: брошура «Пам’ятка для затриманого». 

Структура уроку: 

1. Представлення теми, мети та результатів уроку (бесіда з учнями) (5 хв.). 

2. Опрацювання теоретичного матеріалу  (10 хв.). 

3. Ознайомлення з процедурою проведення затримання особи (презентація) (10хв.). 

4. Ознайомлення з правами затриманої особи (брошура) (5 хв.). 

5. Ознайомлення з процедурою затримання особи в США (7 хв.). 

6. Вирішення правових задач, підбиття підсумків заняття (5 хв.). 

7. Оцінювання результатів. Домашнє завдання (2-3 хв.). 

         

Хід заняття: 

  

1. Представлення теми, мети та результатів уроку (5 хв.). 

Мотиваційний момент: 

Вчитель: «Напевно, кожен із присутніх хоч раз у житті бачив у кінофільмі, серіалі чи 

в новинах затримання особи. А які причини у цих ситуаціях призвели до таких дій 

правоохоронних органів? (декілька відповідей учнів: вчинення злочину чи підозра у 

вчиненні злочину тощо). Але чи знаєте ви, як саме повинна проводитися процедура 

затримання особи, які права має ця особа і що ж взагалі таке – затримання особи? Саме ці 

запитання ми розглянемо сьогодні на уроці». 

 

2. Опрацювання теоретичного матеріалу (10 хв.). 

Вчитель: Перш за все, почнемо з поняття «затримання особи». 

Затримання особи - це тимчасовий, короткочасний запобіжний захід. 

Цей захід застосується з кількома основним цілями: 

 забезпечення дієвості кримінального провадження; 

 припинення злочину; 

 попередження уникнення особою слідства або суду; 

 запобігання фальсифікації особою доказів; 

 попередження впливу на свідка, потерпілого, тощо;  

 запобігання іншим спробам завадити здійсненню кримінального провадження. 
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При вчиненні або замаху на вчинення 

кримінального правопорушення 
Безпосередньо після вчинення 

кримінального правопорушення / під 

час безпосереднього переслідування 

особи, що підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення 

Затримання без дозволу суду 

 Будь-якою особою Уповноваженою особою 

 Особу застали під час вчинення 

кримінального правопорушення / замаху 

на його вчинення 
 Безпосередньо після вчинення 

кримінального правопорушення 

очевидець (потерпілий) або сукупність 

видимих ознак на тілі, одязі чи місці 

події вказують на те, що саме ця особа 

щойно його вчинила 
Затримана особа повинна бути негайно 

доставлена до уповноваженої особи або 

повідомити уповноважену службову 

особу про затримання 

Строк затримання не може перевищувати 

72 години з моменту затримання 
Не пізніше 60 годин затримана особа 

повинна бути доставлена до слідчого судді 

Отже, метою затримання особи є (оформимо у вигляді схеми): 

 

 
 

Особа є затриманою з моменту, коли вона змушена залишатися поряд із 

уповноваженою службовою особою чи в визначеному останньою приміщенні (примусово, 

тобто із застосування сили або через підкорення наказу). 

Підстава затримання - обґрунтована підозра у вчиненні особою кримінального 

правопорушення, а також наявність ризиків вчинення перерахованих у схемі дій. 

Затримання особи може відбуватися як за дозволом суду, так і без нього. 

Розглянемо ці випадки (у вигляді схеми або ж таблиці): 

  
 

Метою 
застосування 
запобіжного 

заходу є: 

 
запобігання 

фальсифікації 
особою доказів  

 
попередження 

впливу на свідка, 
потерпілого тощо 

 

забезпечення 
дієвості 

кримінального 
провадження 

 

припинення 
кримінально 

протиправного 
діяння 

 

попередження 
уникнення 

особою слідства 
або суду 

  

 

запобігання іншим 
спробам завадити 

здійсненню 
кримінального 
провадження. 



22 

 

 

3. Ознайомлення з процедурою проведення затримання особи (презентація – додаток 1). 

Вчитель: Важливо при затриманні особи, як уповноваженій особі, так і затриманому 

розуміти, яка ж саме процедура проведення затримання.  

Для працівників правоохоронних органів знати і дотримуватися цієї процедури – це 

обов’язок.  

Тоді ж, як для всіх інших людей – це право. Потрібно пам’ятати просту істину: «Хто 

володіє інформацією, той володіє світом». 

Пропоную подивитися презентацію – «Затримання особи». (Під час та після 

перегляду презентації необхідно запитати в учнів чи мають вони питання та відповісти на 

них). 

 

4. Ознайомлення з правами затриманої особи (брошура – додаток 2). 

Вчитель: Повернемося знову до фільмів. Телебачення, особливо іноземне, у всій красі 

показує нам, як проводиться затримання – дії правоохоронців, як зачитують права (особливо 

для всіх, мабуть, знайоме: «Ви маєте право на мовчання» тощо), як викликають адвоката, їх 

побачення тощо. 

Наші права – це міра нашої можливої поведінки. 

Саме тому, необхідно на нашому уроці приділити цьому особливу увагу. Для цього 

ознайомтеся з брошурою, що лежить у кожного  на парті. 

Про що ви чули раніше, а що для вас стало новиною? 

Як, на вашу думку, чи дотримуються наші правоохоронці правила щодо роз’яснення 

прав затриманому? (Якщо ні, то чому? Як з цим боротися?). 

 

5. Ознайомлення з процедурою затримання особи в США. 

Вчитель: Всі ми знаємо, що законодавство США та України дуже сильно 

відрізняється. У нас романо-германська правова система, де головним джерелом права є 

закон. Тоді як у США - англосаксонська, де основне значення має юридична практика, тобто 

адміністративний чи судовий прецедент. 

Тому, на мою думку, вам буде цікаво дізнатися як проводять затримання у США.  

Арешт (arrest) – тобто затримання підозрюваного поліцією (яке включає в себе 

обов'язкове інформування затриманого про його права), ФБР або АНБ, а також тимчасове 

позбавлення волі підозрюваного до пред'явлення затриманому офіційного звинувачення. 

Затримавши підозрюваного, поліцейський зобов'язаний, згідно з рішенням Верховного Суду 

США від 1966 роки (Міранда проти Арізони) вимовити такі слова: «You have the right to 

remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the 

right to have an attorney present during questioning. If you can not afford an attorney, one will be 

appointed for you. Do you understand these rights?»(« Ви маєте право зберігати мовчання. Все, 

що ви скажете може бути використано і буде використано проти вас під час судового 

процесу. Ви маєте право бути зі своїм адвокатом під час допиту. Якщо ви не можете найняти 

адвоката, для вас буде призначений державний адвокат. Чи розумієте ви свої права?»). 

Поліція США йде шляхом видання Інструкцій про порядок тимчасового затримання 

особи. Така Інструкція містить чіткі процедурні норми, якими визначено права особи, яку 

тимчасово затримано, і обов’язки посадових осіб поліції, які здійснюють нагляд. На 

офіційних сайтах департаментів поліції США присутня інформація про порядок тимчасового 

затримання особи. Наприклад, на офіційному сайті Департаменту поліції Філадельфії 

зазначено, що передбачено створення спеціального підрозділу для роботи із затриманими 

(Police Detention Unit).  Цей підрозділ забезпечує функціонування окремого центру для 

доставлення затриманих.  Підрозділ працює цілодобово і його обслуговує одночасно 21 

офіцер поліції. Щодо всіх осіб, які піддані тимчасовому затриманню, обов’язково 
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проводяться дактилоскопіювання, ідентифікація, фотографування, перевірка по обліках. 

Центр розраховано на одночасне перебування 265 осіб. Запроваджені чіткі правила доступу 

захисника до затриманого, періодичність харчування, можливість користування туалетом за 

першою вимогою, цілодобове чергування медичного працівника в центрі, порядок надання 

медичної допомоги, порядок огляду особи, тимчасового вилучення особистих речей та їх 

повернення. За затриманими постійно ведеться відеоспостереження. Така відеоінформація 

зберігається певний час з метою розгляду можливих скарг осіб, що тимчасово затримані.  

Що ви ще знаєте про затримання у інших країнах світу? (Можливо хтось володіє 

такою інформацією). 

Як ви вважаєте, чи схожа у нас процедура затримання з США? У кого цей процес 

краще розроблено, на Ваш погляд, та чому? 

 

6. Вирішення  правових задач, підбиття підсумків заняття. 

Вчитель: Окрім теоретичного матеріалу, спробуємо вирішити кілька задач: 

Задача №1: Повертаючись додому з чергування, Мазур побачив, що Данилець 

знущається з малолітнього хлопця. На спробу Мазура припинити знущання Данилець 

висловив погрози на його адресу, супроводжуючи їх лайкою та образами, а потім зі словами: 

«Не втручайся, бо сам отримаєш!» - почав ще більше бити малолітнього. Це обурило Мазура, 

і він, захищаючи хлопчика, затримав Данильця та викликав поліцію. Чи мав право Мазур 

затримати Данильця? (Відповідь: Так, адже при вчинені кримінального правопорушення 

будь-яка особа може затримати злочинця без дозволу суду). 

Задача №2: Ковалець був затриманий працівниками правоохоронних органів. Під час 

проведення затримання Ковальцю не повідомити зрозумілою для нього мовою підстави 

затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також не зачитали права. Дайте 

оцінку діям правоохоронців. (Порушення прав затриманого). 

 

Аналіз досягнення цілей уроку: 

1. Чи зрозуміли учні що таке «затримання особи» та з якою метою така дія проводиться? 

2. Чи можуть вказати підстави затримання особи? 

3. Чи можуть описати процедуру затримання? 

4. Чи можуть учні назвати основні права затриманого? 

 

7. Оцінювання результатів. Домашнє завдання. 

Сьогодні ви всі молодці, дуже гарно попрацювали. Я сподіваюсь, що цей урок вам 

запам’ятається та буде корисним. Пам’ятайте, що знання прав – Ваш захист і свобода! 

(Виставити оцінки). 

Домашнє завдання: Повторити матеріал, що пройшли на уроці, прочитати параграф у 

книзі. 

Завдання з зірочкою: по бажанню, знайти цікавий матеріал щодо затримання у інших 

країнах. 

 

 

  



24 

 

Додаток 1. 

Методичні рекомендації по темі «Затримання особи» 

Затримання є одним з найбільш суворих запобіжних заходів, адже це  безпосередньо 

пов’язано з обмеженням права людини на свободу та особисту недоторканність.  

Процесуальні норми, що регламентують порядок і строки затримання, закріплено 

Конституцією України та низкою міжнародно-правових актів, зокрема Загальною 

декларацією прав людини (1948 р.), Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод (1950 р.), Міжнародним пактом про громадянські та політичні права (1966 р.), 

конвенціями ООН проти катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність видів поводження та покарання (1984 р.), про права дитини (1989 р.) та 

ін. 

В усіх цих нормативно – правових актах визначено, що кожен має право на свободу та 

особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і 

відповідно до процедури, встановленої законом. 

Тому, якщо працівник поліції звертається до Вас – він має на те вмотивовані причини. 

У більшості випадків, це саме так і відбувається. Не нервуйте, зберігайте спокій і поставтесь 

до цього з розумінням. 

Працівники правоохоронних органів – це захисники, а не кривдники. Вони 

намагаються виконувати свою роботу ефективно та ставляться до обов’язків сумлінно.  

Та все ж, як сказав колись Уінстон Черчілль: «Хто володіє інформацією, той володіє 

світом». Важливо, аби не лише працівники правоохоронних органів знали про свої обов’язки, 

про процедуру проведення затримання, а й щоб у цьому було обізнано суспільство. 

Методичні рекомендації по темі «Затримання особи» покликані допомогти 

викладачам ознайомити учнів та студентів з усіма аспектами  затримання особи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Затримання особи є тимчасовим запобіжним заходом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Метою застосування 
запобіжного заходу є 

забезпечення 
виконання 

підозрюваним, 
обвинуваченим 

покладених на нього 
процесуальних 

обов’язків, а також 
запобігання спробам: 

  

 

переховуватися 
від органів 
досудового 

розслідування 
та/або суду; 

 

знищити, сховати або 
спотворити будь-яку із 
речей чи документів, 

які мають істотне 
значення для 

встановлення обставин 
кримінального 

правопорушення; 

 

 незаконно впливати 
на потерпілого, 
свідка, іншого 
підозрюваного, 

обвинуваченого, 
експерта, спеціаліста 

у цьому ж 
кримінальному 
провадженні; 

 

вчинити інше 
кримінальне 

правопорушення чи 
продовжити 
кримінальне 

правопорушення, у 
якому підозрюється, 

обвинувачується. 

 

перешкоджати 
кримінальному 
провадженню 
іншим чином; 
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Підставою затримання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою 

кримінального правопорушення, а також наявність ризиків вчинення перерахованих у схемі 

дій . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу 

змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в визначеному 

останньою приміщенні. 

Затримання без дозволу слідчого судді 

В порядку ч. 2 ст. 207 КПК України 

(будь-якою особою) 
В порядку ст. 208 КПК України 

(уповноваженою службовою особою) 

Затримання 

особи 

 При вчиненні або замаху на 

вчинення кримінального 

правопорушення 

 Безпосередньо після вчинення 

кримінального правопорушення / під 

час безпосереднього переслідування 

особи, що підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення 

За дозволом 

суду 

Особу застали під час вчинення 

кримінального правопорушення / замаху 

на його вчинення 

 Безпосередньо після вчинення 

кримінального правопорушення 

очевидець (потерпілий) або сукупність 

видимих ознак на тілі, одязі чи місці 

події вказують на те, що саме ця особа 

щойно його вчинила 

Якщо є обґрунтовані підстави 

вважати, що можлива втеча з метою 

ухилення від кримінальної 

відповідальності особи, підозрюваної у 

вчиненні тяжкого або особливо тяжкого 

корупційного злочину, віднесеного 

законом до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України. 

Затримана особа повинна бути 

негайно доставлена до 

уповноваженої особи або 

повідомити уповноважену 

службову особу про затримання 

Строк затримання не може 

перевищувати 72 години з моменту 

затримання 

Не пізніше 60 годин затримана 

особа повинна бути доставлена до 

слідчого судді 
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Додаток 2. 

Процедура затримання особи: 

Затриманому повинні негайно повідомити зрозумілою для нього мовою підстави 

затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється. 

Уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна роз’яснити 

право: 

 мати захисника; 

 отримувати медичну допомогу; 

 давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти нього; 

 негайно повідомити інших осіб про його затримання і місце перебування; 

 вимагати перевірку обґрунтованості затримання; 

 інші процесуальні права, передбачені Кримінально – процесуальним кодексом 

України. 

Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої 

особи (за участю не менше двох понятих). 

Затриману особу зобов’язані доставити до найближчого підрозділу органу досудового 

розслідування, в якому негайно реєструються дата, точний час (година і хвилини) 

доставлення затриманого та інші відомості, передбачені законодавством. 

Уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно 

повідомити про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної 

правової допомоги.  

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в 

якому,  зазначаються відомості про:  

 місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання; 

 особу, яка проводить процесуальну дію; 

 всіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної дії ; 

 повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого; 

 інформацію про застосування технічних засобів фіксації,  їх характеристика (якщо 

такі використовуються); 

 підстави затримання; 

 послідовність дій; 

 отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального 

провадження; 

 результати особистого обшуку;  

 вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації; 

 спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу; 

 зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників процесуальної 

дії; 

 клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили. 

Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія 

протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору. 

У підрозділі органу досудового розслідування мають бути призначені одна або 

декілька службових осіб, відповідальних за перебування затриманих. Саме ця особа (особи) 

забезпечують  

 належне поводження із затриманим та дотримання його прав;  

 запис усіх дій, що проводяться із залученням затриманого;  
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 невідкладне надання належної медичної допомоги та фіксацію медичним 

працівником будь-яких тілесних ушкоджень або погіршення стану здоров’я 

затриманого.  

Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти 

чотирьох годин з моменту її затримання. 

У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох 

годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню. 

Затримана особа має право: 

– Власноруч записувати свої показання в протоколі; 

– Вносити в протокол будь-які свої коментарі; 

– Відмовитись від підписання протоколу або свідчень; 

– Вимагати копію протоколу; 

– Під час затримання має право подати скаргу черговому співробітнику поліції (усну 

чи письмову) та вимагати надання медичної допомоги, огляду та реєстрації тілесних 

ушкоджень; 

– Кожен має право на правову допомогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із викладеного вище, стає зрозуміло, що затримання особи – складна  дія, котра 

вимагає дотримання всіх прописаних у законодавстві правил. Кожна особа має право 

оскаржити неправомірні діяння уповноважених осіб. 

Непоодинокі порушення норм ст. 5 зазначеної Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод констатовано Європейським Судом з Прав Людини (ЄСПЛ) 

відносно України. Зокрема, у рішенні від 17 жовтня 2013 р. у справі «Таран проти України», 

а також у рішенні від 7 листопада 2013 р. у справі «Бєлоусов проти України»  ЄСПЛ указав 

на незаконне затримання особи протягом періоду, який перевищує 72 години, з огляду на те, 

що таке затримання здійснювалось без відповідного рішення суду. Крім того, в рішенні у 

необмеженість у 

часі 

Є недопустимою присутність сторонніх осіб, 

захиснику та клієнту повинні надати окреме 

приміщення, запобігти можливому 

підслуховуванню та іншого зняття інформації під 

час побачення  

конфіденційність 

довіра клієнта 

повнота отриманої 

інформації 

Конфіденційне побачення захисника з клієнтом 
 

До першого допиту затриманому надається 

беззаперечне право на зустріч із своїм захисником, 

яка жодним чином не може бути обмежена у часі 

Адвокат повинен встановити психологічний 

контакт з клієнтом для ефективної співпраці 

Адвокат повинен уважно вислухати клієнта, з усіма 

його зауваженнями, проханнями, заявами та 

скаргами.  
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справі «Бєлоусов проти України» також було визнано, що фактичне затримання особи 

працівниками міліції на більш як 30 годин без відповідної фіксації затримання, у свою чергу, 

спричинило порушення права особи негайно постати перед судом з метою вирішення 

питання щодо законності здійсненого затримання. 

19.01.2012 р. «Корнейкова проти України»: « …За відсутності чіткого посилання на 

правові підстави для арешту заявниці та пояснення необхідності застосування відповідних 

правових положень, Суд вважає, що арешт заявниці був свавільним». 

Кримінально-Процесуальний Кодекс України досить детально врегульовує порядок 

затримання особи на досудовому розслідуванні, врахувавши здобутки міжнародної практики 

застосування кримінального процесуального законодавства, проте практика реалізація цього 

інституту потребує подальшого унормування.  

Тому інформування населення щодо процедури проведення затримання, підстав 

проведення такого запобіжного заходу, наявності своїх прав та обов’язків, а також прав та 

обов’язків уповноважених службових осіб тощо покращить роботу правоохоронних органів. 

Знання прав – Ваш захист і свобода! 
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Тема: Як не стати жертвою злочину 

 

Автор: Токар Я.О. 

 

Мета: 

 навчальна: розказати учням, як уникнути небезпеки стати жертвою злочину; 

 розвиваюча: пояснити, як діяти у небезпечній ситуації; вчитися аналізувати ситуації 

та знаходити правильний шлях виходу з них; 

 виховна: виховувати інтерес до вивчення правознавства, повагу до себе та оточуючих. 

 

Структура уроку 

1. Організаційна частина уроку (3 хв.) 

2. Мотивація навчальної діяльності (5 хв.) 

3. Вивчення нового матеріалу (15 хв.) 

4. Закріплення вивченого матеріалу (18 хв.) 

5. Підбиття підсумків заняття (3 хв.) 

6. Домашнє завдання (1 хв.) 

 

Хід заняття: 

 

1. Організаційна частина уроку (3 хв). 

Викладач нагадує учням, що заняття проходить у формі тренінгу — комплекс вправ 

для тренування в чому-небудь. Звертає увагу учнів на те, що для продуктивності співпраці 

необхідна плідна робота всіх присутніх на занятті. 

Початкове опитування: 

 Які види відповідальності ви знаєте? 

 Що таке кримінальна відповідальність? 

 Вік, з якого настає кримінальна відповідальність? 

 Чому кримінальна відповідальність неповнолітніх має порівняно м’якший 

характер? 

 Яка головна мета накладення кримінальної відповідальності на неповнолітніх? 

 

2. Мотивація навчальної діяльності (5 хв). 

Викладач: Сьогодні ми обговоримо важливу проблему, яку вам підкаже оцей сюжет 

«Коли це сталося вперше?»  

Кожен із вас, напевно неодноразово бачив фільми, читав книжки, в яких мали місце 

тяжкі порушення закону, посягання на власність людей чи держави, на життя людини. 

Наведіть по черзі приклади. 

«Мікрофон». Метод «мікрофон» надасть можливість кожному сказати щось швидко, 

по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

Викладач – учням: «Уявіть, що у вас в руках мікрофон і вам потрібно висловити 

думку».   

Говорить тільки той, у кого «уявний» мікрофон; 

Подані відповіді не коментуються і не оцінюються. 

Учні по черзі називають фільми, літературні твори, де мають місце злочини. 

 

3. Вивчення нового матеріалу (15 хв). 

Викладач на дошці записує слово «злочин» і ставить запитання учням: 

 Що означає це слово? 

 Які найбільші типові злочини трапляються у нашому населеному пункті? 
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Усі відповіді учнів записуються на дошці, які поєднуються стрілочками зі словом 

«злочин» та між собою, якщо вони випливають як наслідок з вже написаних. Викладач 

допомагає учням сформулювати визначення. 

Злочин – передбачене кримінальним кодексом суспільно небезпечна винна дія або 

бездіяльність, що чинить замах на суспільний устрій держави, її політичні та економічні 

системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові чи інші права та свободи громадян, на 

правопорядок. 

Викладач підкреслює записані на дошці злочини, що трапляються частіше за інші. 

Вправа «Мікрофон». Існує поняття «жертва злочину» 

 Як би ви визначили риси вдачі такої людини? 

 Яка людина частіше за все може виявитися в ролі «жертви злочину»? 

На дошці вчитель складає «портрет жертви». 

ж- самотня 

е- не впевнена 

р- пригноблена 

т- пригнічена 

в- неуважна 

а- агресивна 

Статистика свідчить, що 90% всіх злочинів проти особи (розбій, зґвалтування, 

побиття) відбувається проти самотніх осіб. Психологи вважають, що психічний стан людини 

відіграє важливу роль у ситуації злочинець — жертва. Злочинець обирає жертву з числа 

людей у пригніченому стані, невпевнених у своїх силах або агресивних. 

Виникає питання: як уникнути пограбувань і насильства? 

Робота в малих групах 

Викладач об'єднує учнів і пропонує протягом певного часу, використовуючи підказки 

(самотній, нові знайомства, алкоголь і наркотики, кроки за спиною), скласти поради тим, хто 

не хоче стати потенційною «жертвою злочину». 

По закінченні відведеного для роботи часу презентація результатів роботи однієї із 

груп. Викладач та решта учасників заняття коригують відповідь. 

 

4. Закріплення вивченого матеріалу (18 хв). 

Передбачувані поради: 

 Не ходити поодинці! 

 Якщо ви пізно повертаєтеся додому, то попросіть знайомих, друзів проводити вас. 

Плануйте свій шлях людними та освітленими місцями. 

 Зніміть цінні речі та заховайте їх до сумочки. 

 Не заходьте до під'їзду чи ліфту разом з незнайомими людьми. 

 Не сідайте у незнайому машину. 

 Краще за все не виходити надто пізно на вулицю. 

 Завжди повідомляйте батьків, де ви перебуваєте. 

 Стався уважно до нових знайомств! 

 Не запрошуй нових знайомих до себе, якщо ви в них не впевнені.  

Пам'ятайте: залишитися наодинці з незнайомцями, якими б не були привабливими 

запрошення — у кіно, кафе, проїхати на машині, навіть заради допомоги людям, - не можна! 

 Не вживайте алкоголь або наркотики! 

Ті, хто вживає алкоголь чи наркотики, часто потрапляють у сумнівні компанії та стають 

жертвами своїх же сумнівних знайомих. Крім того, залежність від алкоголю та наркотиків 

призводить до залежності від злочинців, а відтак, до скоєння злочину. 
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Кроки за спиною. Якщо ви почули кроки за спиною або побачили підозрілу людину, 

яка йде вам назустріч,- змініть темп, перейдіть кілька разів на іншу сторону вулиці. Якщо 

хтось вас переслідує, на панікуйте. Дійте спокійно. Перейдіть на біг. Рухайтеся в бік 

освітленої частини вулиці і людних місць. Починайте кричати дуже голосно: «Пожежа! 

Горимо!» - на такі крики швидше визирнуть люди. Можна, врешті-решт, розбити скло в 

будинку — це краще, ніж стати жертвою нападу. 

А якщо ніхто не допоміг? 

Якщо злочинець наздогнав вас і нікому допомогти, то в такій ситуації не існує 

єдиного рецепту. Тримайтеся спокійно. Довіртеся своїм інстинктам. Найголовніше — це 

збереження вашого життя. Можна спробувати схитрувати. Наприклад, поводитися як 

божевільний. Якщо злочинець — ґвалтівник, то можна сказати, що ви хворі на венеричне 

захворювання (сифіліс, гонорея) і завтра вас мають покласти до лікарні для лікування. Якщо 

озброєний грабіжник вимагає гаманець, погрожуючи вбити, спокійно віддайте гаманець. В 

усіх випадках поводьтеся спокійно. Уважно розгляньте злочинця і, як тільки стане 

можливим, повідомте про подію до відділу поліції. 

Мозковий штурм «Комендантська година»  

Мета: спонукати підлітків до пошуку позитивних чи негативних сторін 

«комендантської години», підвести їх до думки про те, що певні обмеження, які батьки і 

педагоги застосовують щодо дітей, є не обмеженнями їх прав, а скоріше піклуванням про 

їхню безпеку й здоров’я, і що такі дії можуть бути корисними саме для підлітків. 

Хід вправи: 

Викладач розповідає, що в багатьох країнах світу (наприклад, у Великій Британії, 

США, Росії та інших) для зниження рівня злочинності серед неповнолітніх і кількості 

підлітків, які стали жертвами злочинців, вводили комендантську годину для дітей. 

Знаходження неповнолітніх віком до 16 років на вулиці у вечірній та нічний час без 

супроводу дорослих обмежувалося.  

Після цього вчитель об’єднує учасників у дві підгрупи. Одна підгрупа називає та 

обґрунтовує негативні сторони такого обмеження, друга – позитивні. 

Після обговорення в підгрупах сторони обмінюються своїми думками та 

міркуваннями. Викладач наголошує на тому, що комендантська година дещо схожа з тими 

обмеженнями, які батьки застосовують до дітей, і тому ці обмеження приносять більше 

користі, ніж шкоди. 

Запитання для обговорення: 

1. Чи вважаєте ви ефективним запровадження комендантської години? 

2. Чи застосовують ваші батьки щодо вас «комендантську годину»? 

3. Як ви вважаєте, чи доцільно обмежувати деякі права дитини, щоб уникнути більшої 

шкоди для її життя і здоров’я ? 

Викладач: Повернемося до проблеми злочинності. 

Злочинці обирають собі у жертви людей, невпевнених у собі, у пригніченому стані. 

Тому прагніть завжди бути: 

* жвавими; 

* спокійними; 

* будьте тактовними! 

Якщо ви стали свідком правопорушення, обов'язково: 

- повідомте про це у відділок поліції — особисто або по телефону 102 (пам'ятайте, 

якщо ви дізнались про злочин і не повідомили правоохоронні органи, то це — 

правопорушення); 

- допоможіть тим, хто постраждав (викличте «швидку допомогу», у разі потреби 

надайте першу невідкладну допомогу: штучне дихання, зупинка кровотечі та ін.); 
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- будьте уважні (намагайтеся запам'ятати обставини правопорушення, прикмети 

порушника, але не слід самому втручатися в ситуацію, це може призвести до більших 

ускладнень і бути небезпечним для вас). 

У разі потреби звертайтеся: 

- телефон для виклику поліції 102; 

- телефон для виклику «швидкої допомоги» 103. 

 

5. Підбиття підсумків заняття (3 хв.) 

Викладач оцінює роботу кожного учасника заняття. 

 Які види відповідальності ви знаєте? 

 Що таке кримінальна відповідальність? 

 Вік, з якого настає кримінальна відповідальність? 

 Чому кримінальна відповідальність неповнолітніх має порівняно м’якший характер? 

 Яка головна мета накладення кримінальної відповідальності на неповнолітніх? 

 

6. Домашнє завдання (1 хв.). Обговоріть отриману інформацію удома з батьками, зі своїми 

друзями. 
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Додаток 1. 

Конституція України (витяг) 

 

Стаття 3.  Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 

 

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. 

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати 

життя людини. 

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від 

протиправних посягань. 

  

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. 

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи 

іншим дослідам. 

 

Стаття 29. 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Додаток 2. 

Кримінальний кодекс України (витяг) 

 

Стаття 11. Поняття злочину 

1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. 

2. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-

якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної 

небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній 

особі, суспільству або державі. 

 

Стаття 18. Суб'єкт злочину 

1. Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого 

відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. 

2. Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише 

певна особа. 

3. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 

повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а 

також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 

виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється 

повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним 

органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи 

повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом. 

4. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, 

які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, 

у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної 

держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), іноземні третейські 

судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних 

державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій 

(працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою 

організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, 

учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів. 

 

Стаття 21. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння 

внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин 

Особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, 

наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, підлягає кримінальній 

відповідальності. 

 

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність 

1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину 

виповнилося шістнадцять років. 

2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, 

підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115-117), 

посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, 

члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran745#n745
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пов'язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з 

діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави 

(статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя 

статей 345, 346, 350, 377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 

122, частина друга статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття 

257), терористичний акт (стаття 258), захоплення заручників (статті 147 і 349), зґвалтування 

(стаття 152), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 

153), крадіжку (стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 186, 262, 308), 

розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308), вимагання (статті 189, 262, 308), умисне 

знищення або пошкодження майна (частина друга статей 194, 347, 352, 378, частини 

друга та третя статті 399), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 

277), угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи 

річкового судна (стаття 278), незаконне заволодіння транспортним засобом 

(частини друга, третя статті 289), хуліганство (стаття 296). 

 

Стаття 36. Необхідна оборона 

1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних 

законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних 

інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння 

тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного 

відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж 

необхідної оборони. 

2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути 

суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів 

влади. 

3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто 

посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці 

захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у 

випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу. 

4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне 

хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити 

відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту. 

5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну 

відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту 

від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного 

насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку 

заподіяно тому, хто посягає. 

 

Стаття 37. Уявна оборона 

1. Уявною обороною визнаються дії, пов'язані із заподіянням шкоди за таких 

обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і особа, неправильно 

оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання. 

2. Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у 

випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало 

місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості 

свого припущення. 

3. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого 

припущення, але при цьому перевищила межі захисту, що дозволяються в умовах 

відповідного реального посягання, вона підлягає кримінальній відповідальності як за 

перевищення меж необхідної оборони. 
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4. Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати 

відсутність реального суспільно небезпечного посягання, вона підлягає кримінальній 

відповідальності за заподіяння шкоди через необережність. 

 

Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин 

1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після 

вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її 

відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, 

необхідних для затримання такої особи. 

2. Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне 

заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності 

посягання або обстановці затримання злочинця. Перевищення заходів, необхідних для 

затримання злочинця, має наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально 

передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу. 

 

Стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням 

примусових заходів виховного характеру 

1. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості або необережний 

злочин середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо 

його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до 

неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною 

другою статті 105 цього Кодексу. 

2. Примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 

цього Кодексу, суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки 

діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу. 

3. У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього 

примусових заходів виховного характеру ці заходи скасовуються і він притягується до 

кримінальної відповідальності. 

 

Стаття 98. Види покарань 

1. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути 

застосовані такі основні види покарань: 

1) штраф; 

2) громадські роботи; 

3) виправні роботи; 

4) арешт; 

5) позбавлення волі на певний строк. 

2. До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу та 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 
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Тема: Запобігання та протидія домашньому насильству 

 

Автори: Галай А.О., Ломжець Ю.В. 

 

Мета: 

 Ознайомити учнів, які дії визнаються домашнім насильством. 

 Навчити розрізняти різні форми домашнього насильства. 

 Надати інформацію як діяти і куди звертатися, щоб захиститися від домашнього 

насильства. 

Обладнання:  

 Плакат із підготовленими правилами роботи на заняттях, дошка (екран) для записів, 

маркери (крейда), магніти або скотч. 

 Роздаткові матеріали: 1) основні поняття до теми «Запобігання та протидія 

домашньому насильству» (виготовити достатню кількість примірників та роздати з 

розрахунку один на двох); 2) таблиці «Факти та міфи про домашнє насильство» 

(роздрукувати матеріали та розмістити на дошці); 3) правові ситуації щодо 

домашнього насильства (виготовити та роздати копії відповідним групам); додаток 

«Пам’ятка про домашнє насильство: це має знати кожен» (виготовити достатню 

кількість копій та роздати кожному учаснику заняття). 

План уроку: 

1. Сутність насильства та його ознаки (15 хв.): 

2. Як зрозуміти, що у твоїй сім’ї відбувається саме насильство. Розгляд правових 

ситуацій щодо насильства в сім’ї (15 хв.): 

3. Як діяти, якщо у твоїй сім’ї вчиняється насильство? (10 хв.): 

4. Оцінювання результатів (5 хв.) 

 

Хід заняття: 

  

1. Сутність насильства та його ознаки (15 хв.) 

Викладач розпочинає із огляду статистичних даних за минулий рік. Наприклад, 

Упродовж 2017 року до поліції надійшло понад 110 тисяч заяв, повідомлень про вчинені 

правопорушення та інші події, пов’язані з насильством в сім’ї. Відносно осіб, які вчинили 

домашнє насильство, поліцією складено понад 80 тисяч адміністративних протоколів. 

Особам, які скоюють насильство в сім’ї, винесено понад 70 тисяч офіційних попереджень 

про неприпустимість вчинення домашнього насильства. Наразі на обліку Національної 

поліції перебуває понад 69 тисяч осіб (з них 5,7 тисяч жінок). Винесено 185 вироків судів 

щодо загибелі жінок-жертв сімейного насильства. 

(https://hromadskeradio.org/news/2018/03/12/zhertvy-domashnogo-nasylstva-zvidky-vzyalasya-

cyfra-600). 

Наразі переходимо до головного у темі. За допомогою методу мозковий штурм 

з’ясуємо: за якими ознаками насильства ми можемо стверджувати, що відбувається саме 

насильство в сім’ї.  

Викладач розпочинає з себе: насильство вчиняється лише між членами сім’ї. 

Учасники висловлюються по черзі, відповіді записуються на ватмані або дошці. 

Викладач переходить до визначення домашнього насильства, просить кількох учнів 

по черзі зачитати і прокоментувати термін «домашнє насильство» та його види (додаток 1 до 

заняття). 

Далі викладач роз’яснює, що навіть статистика, наведена раніше, не відображає 

реального стану речей, оскільки в сучасному суспільстві склалися міфи про домашнє 
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насильство. На дошці за допомогою магнітів (скотчу) розміщуються аркуші з твердженнями 

з додатку 2.  На кожному аркуші паперу є три твердження, два з яких є помилковими (міфи), 

а одне є істинним (факт). Викладач за допомогою аудиторії обводить факт в кожному наборі 

пропозицій. (додаток 2 до заняття).    

Додаткова інформація для викладача. 

Домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 

проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 

іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають 

(не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи 

проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й 

постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. 

Дії: 

 ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання; 

 нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня 

тяжкості; 

 незаконне позбавлення волі,  

 залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному 

для життя стані, заподіяння смерті; 

 словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, 

переслідування, залякування; 

 позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості 

користуватися ними; 

 залишення без догляду чи піклування,  

 перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, 

 заборона працювати, примушування до праці. 

Крім традиційних проявів, домашнім насильством також є:  

 погроза нанесення собі або іншому тілесних ушкоджень; 

 невиразні погрози, як-от: «Ти в мене дограєшся!»;    

 заподіяння шкоди домашнім тваринам (щоб «помститися»);  

 ламання та знищення особистих речей;    

 контролювання, обмеження в спілкуванні, стеження;  

 заборона лягати спати, або насильне позбавлення сну;   

 поводження з ним/нею як із прислугою. 

 

2. Як зрозуміти, що у твоїй сім’ї відбувається саме насильство? Розгляд правових 

ситуацій щодо насильства в сім’ї (15 хв.). 

Закріпимо знання про види і прояви домашнього насильства.  Викладач об’єднує 

учасників у п’ять малих груп за розрахунком «Членів сім’ї» (батько, мати, діти, дідусь, 

бабуся). Кожна з 5 груп отримує свою правову ситуацію (додаток 3 до заняття). Завдання — 

уважно прочитати, обговорити та відповісти на поставлені запитання. Викладач опікується 

роботою в групах та слідкує за часом (не більше 5 хв).  

Після групової роботи кожна група презентує на загал результати своєї роботи. 

Учасники з інших груп мають можливість доповнювати або ставити запитання 

представникам від кожної групи. 
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3. Як діяти, якщо у твоїй сім’ї вчиняється насильство? (10 хв.). 

Загалом, проблема домашнього насильства може виникнути у кожній сім’ї. Зазвичай, 

цьому передує конфлікт, потім є реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, і далі – сам 

факт його вчинення. 

Як діяти у цих ситуаціях? Відповідають бажаючі. Викладач доповнює та записує 

відповіді на дошці. 

Головне – це знати як правильно діяти. Тому, зараз, кожен із вас отримає пам’ятку 

«Про домашнє насильство: це має знати кожен». Роздаємо усім присутнім пам’ятку (додаток 

4 до заняття). 

Тепер, по черзі, зачитаємо як діяти: якщо у сім’ї виник конфлікт, якщо є загроза 

вчиненню домашнього насильства та якщо у сім’ї вчиняється насильство. Усім іншим 

прохання уважно слухати. Якщо виникнуть запитання – ми їх також обговоримо. Викладач 

обирає бажаючих осіб, які по черзі зачитують кожний пункт пам’ятки та відповідає на 

запитання. 

 

4. Оцінювання результатів уроку. 

Наприкінці викладач коментує роботу кожної із груп, наскільки вони справились із 

поставленим завданням, а також наскільки вони оволоділи навичками дискусії. 

Також слово може надається запрошеним спеціалістам. 
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Додаток 1. 

  

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» №2229-19 від 

07.12.2017 (витяг) 

 

Домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, 

психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця 

проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між 

іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають 

(не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи 

проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й 

постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь 

 

Економічне насильство - форма домашнього насильства, що включає умисне 

позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості 

користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні 

необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, 

заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру; 

Психологічне насильство - форма домашнього насильства, що включає словесні 

образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, 

інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній 

сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою 

безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити 

себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи 

Сексуальне насильство - форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння 

сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно 

дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту 

сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої 

свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її 

присутності; 

Фізичне насильство - форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, 

штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення 

побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в 

небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, 

заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. 
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Додаток 2. 

 

Факти та міфи про домашнє насильство   

 

На кожному аркуші паперу є три твердження, два з яких є помилковими (міфи), а одне 

є істинним (факт). Обведіть факт в кожному наборі пропозицій. 

 

 

Батьки, які б'ють своїх дітей, таким чином показують свою любов і долучають до 

дисципліни. 

 

 

 

Діти можуть стати жертвами насильства в сім'ї, навіть якщо вони не є безпосередньо 

об'єктами насильства. 

 

 

 

Якщо батько вдарив свою дитину, щоб змусити її поводитися правильно, то це не є 

формою насильства. 

 

 

 

Я ніколи не стану жертвою насильства. 

 

 

 

Насильство в сім'ї відбувається незалежно від рівня освіченості батьків. 

 

 

 

Насильство в сім'ї не буває в сім'ях з високим рівнем доходу. 

 

 

 

Більшість осіб, які вчиняють насильство психічно хворі. 

 

 

Люди, які вчиняють насильство зазвичай не хочуть заподіяти шкоду, вони просто мають 

проблеми з контролем гніву. 

 

 

Важко сказати, хто кривдник, просто подивившись на людей; вони часто зливаються з 

натовпом. 
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Жертви насильства можуть піти з сім'ї, де є кривдник. 

 

 

Якщо хтось насправді не хотів би стати жертвою насильства, він міг би просто вийти з 

дому. 

 

 

Якщо хтось і стає жертвою насильства, то тільки через те, що він на це заслуговують. 

 

 

 

 

 

Насильство є формою контролю. 

 

 

Зловживання алкоголем або наркотиками є єдиними причинами насильства в сім'ї. 

 

 

Кожного разу, коли є напруга в сім'ї, може виникати насильство. 

 

 

 

 

 

 

Насильство в сім'ї може призвести до зниження рівня самооцінки жертви. 

 

 

Люди з низькою самооцінкою, швидше за все, стають жертвами насильства в сім'ї. 

 

 

Жертви здатні розвивати здорові відносини далеко від тих, хто застосовує до них 

насильство. 
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Додаток 3. 

  

Правові ситуації щодо насильства в сім’ї 

 

 

Правова ситуація для групи «Діти» 

 

З наближенням літа і періоду відпусток дружина все частіше почала вимагати від чоловіка 

придбання путівки на море. Чоловік відмовлявся через брак коштів і кожен раз виникав 

скандал, під час якого дружина погрожувала забрати дитину і піти. Коли ж відпустка 

розпочалася, а путівка так і не була придбана, дружина забрала дитину і сказала, що чоловік 

зможе її побачити тільки після оплати її поїздки на відпочинок. 

Запитання:  

1. Чи було в цій ситуації насильство в сім’ї?  

2. Якщо так, до якого виду його можна віднести?  

 

 

 

Правова ситуація для групи «Мати» 

 

Після одруження чоловік усе частіше почав заглядати у чарку. Під дією алкоголю чоловік 

ставав дуже агресивним. В п’яному вигляді чоловік нерідко бив її до крові, знущався, 

звинувачуючи у всіх смертних гріхах. Сьогодні він в черговий раз влаштував скандал, під час 

якого вдарив дружину в живіт та кинув її на підлогу.  

Запитання:  

1. Чи було в цій ситуації насильство в сім’ї?  

2. Якщо так, до якого виду його можна віднести?  
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Правова ситуація для групи «Батько» 

 

Після школи Іван пішов в гості до свого однокласника Петра. Хлопці грали в комп’ютерні 

ігри, шуткували і бешкетували. Поступово гра переросла в сварку. На шум прибігла мати 

Петра, почала лаяти Івана, обізвала його «Дурнем» та «Ідіотом» і дала ляпаса. 

Запитання:  

1. Чи було в цій ситуації насильство в сім’ї?  

2. Якщо так, до якого виду його можна віднести?  

 

 

Правова ситуація для групи «Бабуся» 

 

Родина в складі бабусі, дочки, зятя та онуки, проживала спільно у трикімнатній квартирі. 

Бабуся займала одну кімнату. З кожний днем донька та онука все частіше ображали та 

обзивали бабусю. Бабуся помітила, що з її гаманця почали зникати гроші. На її намагання 

з’ясувати цю ситуацію, бабую звинуватили у склерозі. Внаслідок чого їй було заборонено 

заходити до інших кімнат, обмежили доступ до кухонного приладдя, погрожуючи помістити 

до психіатричної лікарні.  

Запитання:  

1. Чи було в цій ситуації насильство в сім’ї?  

2. Якщо так, до якого виду його можна віднести? 

 

 

Правова ситуація для групи «Дідусь» 

 

Після відвідання батьківських зборів у школі, мати Оленки провела з нею серйозну розмову 

про факти Оленчиної поганої поведінки в школі і про зниження її оцінок. Результатом 

розмови стала заборона Оленці використовувати телефон, планшет та інші гаджети у школі та 

під час підготовки уроків. У разі порушення заборони мати пригрозила замінити Оленчин 

смартфон Samsung на телефон Nokia 3310. 

Запитання:  

Чи було в цій ситуації насильство в сім’ї?  

Якщо так, до якого виду його можна віднести? 
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Додаток 4. 

   

Пам’ятка про домашнє насильство: це має знати кожен 

  

Якщо у сім’ї виник конфлікт: 

1. Намагайтеся говорити з кривдником максимально спокійно, зрозуміло, чітко 

передаючи свої почуття і переживання. Ваші жести та міміка не повинні викликати агресії з 

його боку. 

2. Не провокуйте конфліктів. Якщо Ви бажаєте примусити члена сім’ї ревнувати чи 

злитися, Ви можете спровокувати негативне ставлення до Вас і, як наслідок, виникнення 

конфлікту. Не думайте про помсту, адже помста може призвести до замкненого кола 

безперервної агресії.  

3. Дайте агресору шанс зупинитися (наприклад: «Якщо ти не зупинишся, я буду 

змушений зателефонувати у поліцію»).  

4. Коли Ви бачите, що член сім’ї перебуває у стані сп’яніння, не з’ясовуйте з ним 

стосунків та не реагуйте на провокації. Спробуйте його заспокоїти, але не робіть при цьому 

різких зауважень. 

5. Якщо залишаєтеся у квартирі, уникайте замкненого простору (наприклад, ванної 

кімнати чи кухні).  

6. Якщо знущання не припиняються, оберіть момент, щоб поговорити з кривдником. 

Дивлячись йому в очі, говоріть впевнено та спокійно. Скажіть, що Вам не подобаються його 

вчинки, що вони не лише не смішні, а й завдають болю. При цьому не вдавайтеся до образ 

або погроз.  

7. Якщо зупинити конфлікт не вдається, спробуйте залишити приміщення та вийдіть 

на вулицю. На людях конфлікт, як правило, стає менш напруженим. 

 

Якщо є загроза вчиненню домашнього насильства: 

1. Завжди тримайте при собі додаткову зв’язку ключів від квартири, щоб у Вас була 

можливість в будь-який момент вибігти з неї.  

2. Домовтеся з рідними або друзями про те, щоб вони могли надати притулок у 

випадку якщо виникне домашнє насильство.  

3. Тримайте під рукою номери телефонів поліції та інших установ, до яких Ви можете 

звернутися за допомогою. 

 

Якщо у сім’ї вчиняється насильство: 

1. У разі потреби, не вагаючись телефонуйте до поліції на номер «102» з метою 

термінового втручання. Представникам поліції, які приїдуть на виклик, детально опишіть 

все, що відбулось, покажіть тілесні ушкодження, а також меблі та речі, що були розбиті, або 

поламані домашнім агресором. 

2. Якщо можливості викликати поліцію немає, то стукайте по батареях, кричіть у 

вікно, просіть перехожих і сусідів викликати поліцію на вашу адресу.  

3. Завчасно поговоріть із сусідами про те, що, якщо з вашої квартири вони почують 

шум і крики, нехай відразу ж викликають поліцію.  

4. Якщо насильство все ж таки скоєно, постарайтеся розповісти про нього як можна 

більшій кількості людей: сусідам, друзям, родичам, колегам – згодом, вони можуть стати 

вашими свідками в суді.  

 

Якщо Вами отримано тілесні ушкодження, обов’язково зверніться до медичного 

закладу. Ви не лише отримаєте медичну допомогу, але й лікарську довідку, яка буде 

важливим доказом в суді. 
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Не закривайте очі на факти вчинення домашнього насильства, навіть якщо Вам 

страшно або соромно кудись звертатись. Сама по собі проблема вирішена не буде. 

 

Куди звертатись, якщо Ви зазнали насильства? 

 Уповноважені підрозділи органів Національної поліції України. 

 Служби у справах дітей. 

 Органи опіки та піклування. 

 Районні, районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації та 

виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад. 

 Управління соціального захисту населення. 

 Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Громадські організації, які надають допомогу постраждалим від насильства 

(Наприклад, Міжнародний жіночій правозахисний центр «Ла Страда – Україна» – 0800 -500 

– 335 (стаціонарний), 386 (мобільний) – безкоштовна гаряча лінія). 

 

Національна дитяча «гаряча лінія»: тел.:0 800 500 225 або 772 (для дзвінків з 

мобільного). 

 

Відомості про особисте життя та інша інформація, що міститься у Вашій заяві, не 

підлягають розголошенню. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Відмова у прийнятті та розгляді Вашої заяви не допускається. 
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Тема: Поняття дискримінації. Визначення наявності дискримінації 

 

Автор: Єлов В.А. 

 

Мета: 

Після уроку слухачі  набудуть: 

 розуміння  дискримінації, її розпізнавання, а також  відмінностей прямої 

дискримінації від непрямої та інших форм дискримінації; 

 навичок визначення дискримінації в конкретних життєвих ситуаціях за 

сформульованими  критеріями  доведення дискримінації; 

 вмінь обирати  способи захисту порушеного права.  

Обладнання: 

 Проектор, папір, маркери, дошка; 

 Роздатковий матеріал:  

 Витяги з нормативних актів. 

План уроку: 

1. Знайомство з учасниками (5 хв.). 

2. Що таке дискримінація? Характерні ознаки дискримінації? (5 хв.). 

3. Презентація на тему: «Поняття дискримінації, визначення наявності дискримінації» 

(15 хв.). 

4. Вирішення конкретних життєвих ситуацій на наявність дискримінації за 

сформульованими критеріями (15 хв.). 

5. Доповіді представників малих груп. Обговорення. Коментар викладача (5 хв.). 

  

Хід заняття: 

 

1. Знайомство з учасниками. 

Учасникам пропонується назвати своє ім’я та коротко повідомити про свої очікування  

від тренінгу. 

 

2. Що таке дискримінація? Характерні ознаки дискримінації ? 

Урок починається мозковим штурмом. Викладач пропонує відповісти на наступні 

запитання:  

1. Що таке дискримінація?  

2. Які характерні ознаки дискримінації ? 

  Після опитування слухачів  з цих питань викладач пропонує з урахуванням 

висловлених думок сформулювати узагальнене поняття дискримінації і її характерних ознак 

та коментує отриманні відповіді, так як вони  є попередніми і не зовсім точними. 

 

3. Презентації теми заняття: «Поняття дискримінації. Визначення наявності 

дискримінації» 

Що таке дискримінація? Поняття дискримінації дано в Законі  України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні», яким визначено  організаційно-правові 

засади запобігання та протидії дискримінації з метою забезпечення рівних можливостей 

щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина.  

Зокрема, в статті 1 цього Закону зазначено, що: дискримінація – це ситуація, за якої 

особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, 

сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є 

та можуть бути дійсними або припущеними (далі - певні ознаки), зазнає обмеження у 
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визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій 

цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану 

мету, способи досягнення якої є належними та необхідними; 

Цим же Законом (ст.5) , визначено  п’ять  форм дискримінації, якими є: 

       -  пряма дискримінація; 

        - непряма дискримінація; 

        - підбурювання до дискримінації; 

        -  пособництво у дискримінації; 

        -  утиск. 

Пряма дискримінація - ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними 

ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній 

ситуації, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану 

мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. 

Приклади:  справи Європейського суду з прав людини (Лучак проти Польщі, Азіс 

проти Кіпру). 

Непряма дискримінація - ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування 

формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для 

особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або 

становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх 

реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи 

досягнення якої є належними та необхідними. 

Приклади:  справа Європейського суду з прав людини (Д.Г. та інші проти Чеської 

республіки); справа Європейського суду справедливості (справа Хільде Шьонхайт проти 

міста Франкфурта-на- Майні). 

Підбурювання до дискримінації - вказівки, інструкції або заклики до дискримінації 

стосовно особи та/або групи осіб за їх певними ознаками; 

Приклад: звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини голови 

«Об’єднання ромів Ужгорода». 

Пособництво у дискримінації - будь-яка свідома допомога у вчиненні дій або 

бездіяльності, спрямованих на виникнення дискримінації. 

Утиск - небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є 

приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи 

чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери. 

 

4. Вирішення конкретних життєвих ситуацій на наявність дискримінації за 

сформульованими критеріями 

Викладач розподіляє слухачів  на малі групи  (3-7 осіб). Пропонує із їх складу обрати 

спікера (доповідача) та секунданта. Він знайомить учасників з правилами роботи в малій 

групі: 

 кожен учасник має можливість висловитися, якщо захоче; 

 всі учасники групи поважають думки і погляди кожного, навіть якщо не згідні з 

ними; 

 обговорюються ідеї, пропозиції, а не люди, які їх висловлюють; 

 всі учасники висловлюються коротко і по суті; 

 кожен учасник, навіть захищаючи свою точку зору, відкритий для сприйняття чужих 

ідей, думок  та інтересів інших учасників;  

 всі розбіжності та конфлікти  , що виникають в процесі роботи, вирішуються 

мирним шляхом з урахуванням інтересів учасників і правил роботи; 

 всі учасники намагаються створити відкриту, ділову, дружню атмосферу. 
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Викладач пропонує кожній із груп обговорити в складі групи роздані ним ситуації на 

предмет визначення наявності дискримінації та її форм. Після чого визначені наперед 

доповідачі, доведуть результати роботи до всього загалу. Після чого відбудеться коротке 

обговорення та оцінювання викладачем  роботи кожної із груп.  

 

5. Доповіді представників малих груп. Обговорення. Коментар викладача. 
Всі групи по черзі доповідають результати своєї роботи. Після кожної доповіді 

проводиться обговорення  учасниками тренінгу позицій груп.  

В кінці обговорення кожної доповіді викладач дає свій коментар результатів роботи 

кожної із груп. А в кінці дає оцінку проведеному заняттю в цілому.  
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                                                                                                                         Додаток 1.   

Витяги з нормативних актів: 

 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод  

Стаття 14. Заборона дискримінації.  

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути 

забезпечено без дискримінації за будь-якою ознакою – статті, раси, кольору шкіри, мови, 

релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, 

належності до національних меншин, майнового стану, народження або за іншою ознакою. 

 

Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

Стаття 1. Загальна заборона дискримінації 

1.Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без 

дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою статті, раси, кольору шкіри, 

мови, релігії, політичних і інших переконань, національного чи соціального походження, 

належності до національної меншини, майнового стану, народження або за іншою ознакою. 

2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-

якою ознакою, наприклад за тими, які визначені в пункті 1.  

 

Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

Стаття 5. Рівноправність кожного з подружжя 

Кожен із подружжя має рівні цивільні права та обов’язки у відносинах між собою і зі 

своїми дітьми, а також щодо одруження, перебування в шлюбі та щодо його розірвання. Ця 

стаття не перешкоджає державам вживати таких заходів, що є необхідними в інтересах дітей. 

 

Загальна  декларація прав людини 

Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони 

наділені розумом i совістю i повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. 

Стаття 2. Кожна людина повинна мати всі права i всі свободи, проголошені цією 

Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших 

переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого 

становища. 

Стаття 7. Всі люди рівні перед законом i мають право, без будь-якої різниці, на рівний 

їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було 

дискримінації, що порушує цю Декларацію, i від якого б то не було підбурювання до такої 

дискримінації. 

 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

Стаття 2.  

1. Кожна  держава,   яка   бере   участь   у   цьому   Пакті, зобов'язується  поважати 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,  

майнового  стану,  народження  чи іншої обставини. 

2. Якщо  це  вже  не  передбачено  існуючими законодавчими чи іншими заходами, 

кожна держава-учасниця цього Пакту зобов'язується вжити   необхідних  заходів  відповідно  

до  своїх  конституційних процедур і положень цього Пакту для вжиття таких законодавчих  

або інших  заходів,  які  можуть  виявитися необхідними для здійснення прав, визнаних у 

цьому Пакті. 

3. Кожна   держава,   яка   бере   участь   у   цьому  Пакті, зобов'язується: 
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а) забезпечити всякій особі,  права і свободи якої, визнані в цьому Пакті, порушено, 

ефективний засіб правового  захисту, навіть коли  це  порушення  було  вчинене  особами,  

що  діяли  як  особи офіційні; 

b) забезпечити,  щоб  право  на правовий захист для будь-якої особи,  яка потребує 

такого захисту, встановлювалось компетентними судовими,   адміністративними   чи   

законодавчими   властями  або будь-яким іншим  компетентним   органом,   передбаченим   

правовою системою держави, і розвивати можливості судового захисту; 

с) забезпечити застосування  компетентними  властями  засобів правового захисту, 

коли вони надаються. 

Стаття 3.  Держави, які  беруть  участь  у  цьому Пакті,  зобов'язуються забезпечити 

рівне для чоловіків і жінок право  користування  всіма громадянськими і політичними 

правами, передбаченими в цьому Пакті. 

Стаття 26.   

1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б 

початкова i загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна i професійна 

освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною 

для всіх на основі здібностей кожного. 

2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи i збільшення 

поваги до прав людини i основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, 

терпимості i дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами i повинна 

сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру. 

3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей. 

 

Міжнародна конвенція  про ліквідації всіх форм расової дискримінації 

Стаття 1. У цій Конвенції  вислів  «расова  дискримінація»  означає будь-яке 

розрізнення,  виняток, обмеження чи перевагу, основані на ознаках раси,  кольору шкіри, 

родового, національного чи етнічного походження,  метою  або  наслідком яких є знищення 

або применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та   

основних   свобод   у  політичній,  економічній,  соціальній, культурній чи будь-яких інших 

галузях суспільного життя. 

 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок 

Стаття 1.  Для цілей  цієї  Конвенції поняття «дискримінація щодо жінок» означає 

будь-яке розрізнення,  виняток або  обмеження  за  ознакою статі,  спрямовані  на  

ослаблення  чи зведення нанівець визнання, користування  або  здійснення  жінками,  

незалежно   від   їхнього сімейного стану,  на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав 

людини та основних свобод у політичній,  економічній,  соціальній, культурній, громадській 

або будь-якій іншій галузі.  

 

Конвенція ООН про права інвалідів 

Стаття 5. Рівність і недискримінація 

1. Держави-учасниці визнають, що всі особи є рівними перед законом і за ним та 

мають право на рівний захист закону й рівне користування ним без будь-якої дискримінації. 

2. Держави-учасниці забороняють будь-яку дискримінацію за ознакою інвалідності й 

гарантують особам з інвалідністю рівний та ефективний правовий захист від дискримінації 

на будь-якому ґрунті. 

3. Для заохочення рівності й усунення дискримінації держави-учасниці вживають усіх 

належних заходів для забезпечення розумного пристосування. 

4. Конкретні заходи, необхідні для прискорення чи досягнення фактичної рівності 

осіб з інвалідністю, не вважаються дискримінацією за змістом цієї Конвенції. 
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 Стаття 6. Жінки з інвалідністю 

1. Держави-учасниці визнають, що жінки з інвалідністю та дівчата з інвалідністю 

піддаються множинній дискримінації, й у цьому зв'язку уживають заходів для забезпечення 

повного й рівного здійснення ними всіх прав людини й основоположних свобод. 

2. Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення всебічного 

розвитку, поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок, щоб гарантувати 

їм здійснення й реалізацію прав людини й основоположних свобод, закріплених у цій 

Конвенції. 

Стаття 7 . Діти з інвалідністю 

1. Держави-учасниці вживають усіх необхідних заходів для забезпечення повного 

здійснення дітьми з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод нарівні з 

іншими дітьми. 

2. В усіх діях стосовно дітей з інвалідністю першочергова увага приділяється вищим 

інтересам дитини. 

3. Держави-учасниці забезпечують, щоб діти з інвалідністю мали право вільно 

висловлювати з усіх питань, що їх зачіпають, свої погляди, які отримують належне 

врахування, відповідне їхньому вікові та зрілості, нарівні з іншими дітьми й отримувати 

допомогу у реалізації цього права, яка відповідає інвалідності та вікові. 

 

Конституція України 

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини 

є невідчужуваними та непорушними.   

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і 

професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони 

праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам 

можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і 

моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних 

відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії 

та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 

політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, 

встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони 

здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. 

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи 

обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських 

організацій. 

Усі об'єднання громадян рівні перед законом. 

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до 

служби в органах місцевого самоврядування. 
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Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя 

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 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, 

народжені вони у шлюбі чи поза ним. 

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. 

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо 

дітей. 

 

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

2) дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 

етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця 

проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або 

припущеними (далі - певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні 

правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке 

обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є 

належними та необхідними; 

3) непряма дискримінація - ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування 

формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для 

особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або 

становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх 

реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи 

досягнення якої є належними та необхідними;   

4) підбурювання до дискримінації - вказівки, інструкції або заклики до дискримінації 

стосовно особи та/або групи осіб за їх певними ознаками; 

5-11) пособництво у дискримінації - будь-яка свідома допомога у вчиненні дій або 

бездіяльності, спрямованих на виникнення дискримінації  

6) пряма дискримінація - ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними 

ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній 

ситуації, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану 

мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;   

7) утиск - небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є 

приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи 

чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери. 

Стаття 2. Принцип недискримінації у законодавстві України 

1. Законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає 

незалежно від певних ознак: 

1) забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; 

2) забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; 

3) повагу до гідності кожної людини; 

4) забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб. 
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Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 

Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому значенні:   

рівні права жінок  і  чоловіків  -  відсутність  обмежень  чи привілеїв за ознакою статі;  

рівні можливості   жінок   і  чоловіків  -  рівні  умови  для реалізації рівних прав жінок 

і чоловіків;  

дискримінація  за  ознакою  статі  -  ситуація, за якої особа та/або  група  осіб  за 

ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними  або припущеними, зазнає обмеження у 

визнанні, реалізації або  користуванні  правами  і свободами або привілеями в будь-якій 

формі,  встановленій  Законом  України  «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні», крім випадків, коли такі   обмеження   або   привілеї   мають   правомірну  

об’єктивно обґрунтовану   мету,   способи  досягнення  якої  є  належними  та необхідними;    

позитивні   дії  -  спеціальні  тимчасові  заходи,  що  мають правомірну  об’єктивно  

обґрунтовану  мету, спрямовану на усунення юридичної  чи фактичної нерівності у 

можливостях жінок і чоловіків щодо   реалізації   прав   і   свобод,  встановлених  

Конституцією і  законами  України.        

Стаття 6. Заборона дискримінації за ознакою статі  

Дискримінація за ознакою статі забороняється.  

Не вважаються дискримінацією за ознакою статі: 

спеціальний захист  жінок  під  час  вагітності,  пологів  та грудного вигодовування 

дитини;  

обов'язкова строкова   військова   служба   для    чоловіків, передбачена законом;  

різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків,  передбачена  

законом;  

особливі вимоги  щодо  охорони  праці  жінок   і   чоловіків, пов'язані з охороною їх 

репродуктивного здоров'я. 

 

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

Стаття  1.  Особи  з  інвалідністю  в Україні володіють усією повнотою   соціально-

економічних,  політичних,  особистих  прав  і свобод,  закріплених Конституцією України, 

законами України  та  міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

 

Закон України «Про національні меншини в Україні» 

Стаття 1. Україна гарантує  громадянам  республіки  незалежно від  їх  національного  

походження  рівні  політичні,   соціальні, економічні  та  культурні права  і  свободи,  

підтримує  розвиток національної самосвідомості й самовиявлення. 

Усі громадяни України користуються захистом держави на рівних  

підставах. 

При забезпеченні прав  осіб,  які  належать  до  національних меншин, держава 

виходить з того, що вони  є  невід'ємною  частиною загальновизнаних прав людини.  

Стаття 3. До  національних  меншин  належать  групи  громадян України, які не є 

українцями за національністю, виявляють  почуття національного самоусвідомлення та 

спільності між собою.  

 

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

Стаття 4. Рівноправність громадян незалежно від їх ставлення до релігії. Громадяни 

України є рівними перед законом і мають рівні права в усіх галузях економічного, 

політичного, соціального і культурного життя незалежно від їх ставлення до релігії. В 

офіційних документах ставлення громадянина до релігії не вказується. 
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Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих 

переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії, так само як і розпалювання пов'язаних з 

цим ворожнечі й ненависті чи ображання почуттів громадян, тягнуть за собою 

відповідальність, встановлену законом. 

Ніхто не може з мотивів своїх релігійних переконань ухилятися від виконання 

конституційних обов'язків. Заміна виконання одного обов'язку іншим з мотивів переконань 

допускається лише у випадках, передбачених законодавством України. 

 

Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» 

Стаття 14. Правовий статус осіб, яких визнано біженцями або особами, які 

потребують додаткового захисту 

1. Особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, 

користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов'язки, як і 

громадяни України, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України, а також 

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

2. Особи, яких визнано біженцями в Україні, вважаються такими, які постійно 

проживають в Україні, з дня прийняття рішення про визнання їх біженцями. 

3. Особи, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту, вважаються 

такими, які безстроково на законних підставах перебувають на території України. 

Стаття 15. Права особи, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту. 1. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має 

рівні з громадянами України права на: 

 пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України, 

крім обмежень, встановлених законом; 

 працю; 

 провадження підприємницької діяльності, не забороненої законом; 

 охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування; 

 відпочинок; 

 освіту; 

 свободу світогляду і віросповідання; 

 направлення індивідуальних чи колективних письмових звернень або особисте 

звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб цих органів; 

 володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; 

 оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб; 

 звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини; 

 безоплатну правову допомогу в установленому порядку. 

2. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має 

рівні з громадянами України права у шлюбних та сімейних відносинах. 

3. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має 

право на одержання грошової допомоги, пенсії та інших видів соціального забезпечення в 

порядку, встановленому законодавством України, та користування житлом, наданим у місці 

проживання. 
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                                                                                                             Додаток 2. 

 

Приклади різних форм дискримінації 

 

Приклади прямої дискримінації  

1. Скаржниця Х, вагітна жінка, оскаржувала відмову у прийомі на роботу медсестрою. 

Посадова інструкція медсестри передбачала, що досить значний обсяг роботи має 

виконуватися в операційній залі. Адміністрація лікарні пояснювала свою відмову у 

працевлаштуванні тим, що контакт вагітної жінки з небезпечними речовинами в операційній 

залі може зашкодити її дитині.  

2. У грудні 1998 року військовий трибунал засудив пана Х до 4 років ув’язнення за 

відмову одягнути військову форму під час загального призову, яка була вмотивована його 

релігійними переконаннями. Після вироку трибуналу пан Х відбув два роки покарання у 

вигляді позбавлення волі та був звільнений достроково за гарну поведінку.  

У 2002 році Х склав іспит на отримання сертифікату бухгалтера, його результат був 

другим у групі з 12 осіб. Однак пізніше, у 2003 році, влаштовуючись на посаду бухгалтера в 

державну структуру, Х не був призначений за результатами перевірки, адже згідно із 

законодавством особа, яка відбула кримінальне покарання, не могла працювати на посаді 

бухгалтера.  

Пан Х подав скаргу до суду, посилаючись, поміж іншим, також на своє право на 

свободу віросповідання та захист від дискримінації на підставі цієї ознаки. У своїй заяві він 

також вказував на той факт, що відбував покарання не за скоєний тяжкий злочин, а лише 

через свої релігійні переконання. Тому правило, відповідно до якого його не прийняли на 

роботу, не повинно було до нього застосовуватися. 

 

Приклади непрямої  дискримінації. 

3. При прийнятті дитини до школи для визначення рівня її інтелектуальних здібностей 

шкільна адміністрація в загальному порядку організовувала відповідне тестування. За 

загальним правилом, в залежності від результатів цього тестування вирішувалося, чи 

приймати учня до звичайної школи, чи відправляти його до спеціалізованого навчального 

закладу, який був розрахований на дітей із затримкою розумового розвитку та проблемами в 

навчанні.  

Тестування проходили всі учні без винятку і тести були уніфікованими, складеними 

державною мовою та розрахованими на здібності середньостатистичної дитини певного віку 

– представника основної етнічної групи в державі.  

Представники найменш інтегрованої етнічної меншини, як мовно, так і культурно, 

зокрема роми, мали значні труднощі зі складанням цих текстів. Відповідно, згідно зі 

статистикою, від 50% до 90% ромських дітей щороку відправлялися на навчання до 

спеціалізованих навчальних закладів. 

 

Приклади підбурювання до дискримінації 

4. 16 травня 2014 керівництво Криму видало указ про заборону будь-яких масових 

заходів у Криму до 6 червня. Мотивами оголошені «усунення можливих провокацій з боку 

екстремістів» і можливий «зрив курортного сезону», оскільки на 18 травня планувався 

мітинг кримськотатарського народу, в зв’язку з депортацією 18-20 травня 1944 року всіх 

кримських татар, які проживали в Криму ( понад 180 тисяч чоловік), до Середньої Азії. 

5. Менеджер ресторану Х на зібранні трудового колективу надав інструкції 

офіціантам не обслуговувати клієнтів із інвалідністю, просити їх переміститися на літню 

терасу або взагалі залишити заклад. Такі інструкції він пояснював неоднозначною реакцією 

інших відвідувачів на присутність «інвалідів».  
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Приклади пособництва в дискримінації. 

6. Релігійна громада Х, яка сповідує мормонізм та у своїй діяльності 

підпорядковується Церкві Ісуса Христа Святих останніх днів, в установленому статтею 14 

Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» порядку подає заявку та статут 

для реєстрації як релігійної організації до обласної державної адміністрації в місті Y.  

Хоча статут громади відповідає всім вимогам законодавства, керівництво 

адміністрації, маючи упередження щодо мормонів та вважаючи, що в православній країні не 

повинно бути місця для таких організацій, має намір відмовити у реєстрації, але, зокрема для 

забезпечення легітимності свого рішення, вирішує подовжити термін реєстрації до трьох 

місяців та скерувати запит щодо висновку про відповідність діяльності релігійної громади 

чинному законодавству до районної державної адміністрації та до низки експертів.  

Водночас, працівники відповідного структурного підрозділу ОДА повідомляють 

працівників РДА та експертів про позицію свого керівництва та передають вказівки та 

рекомендації щодо підготовки таких висновків, які б дозволили відмовити громаді в 

реєстрації. 

Погодивши позиції з експертами та отримавши їхні негативні висновки, голова ОДА 

видає розпорядження про відмову в реєстрації статуту релігійної громади Х. 

 

Приклади утиску  

7.  Молоду працівницю Х деякі з її колег по роботі як у розмовах поміж собою, так і 

безпосередньо в її присутності часто називають «малим дурним дівчиськом, якому бракує 

досвіду, але яке всюди лізе зі своїми ідеями». Коли вона звертається до них із робочими 

питаннями, вони або ігнорують її, або починають кричати на неї, вказуючи, серед іншого, на 

її вік та досвід в образливій формі.  

Одного разу, коли вона звернулася до колеги Y, якому вказала на деякі неточності в 

підготовленому ним документі та запропонувала низку поправок, він скочив зі свого крісла, 

підбіг до неї та почав кричати, що він навіть не буде її слухати, а якщо вона така 

«всезнайка», то хай робить усе сама або котиться під три чорти. «Ти – замала та задурна, аби 

робити зауваження мені, бо я пропрацював на цій роботі більше 30 років, – кричав він, 

тикаючи пальцем, – Пропрацюй стільки ж, наберися досвіду й уму-розуму, а потім приходь 

зі своїми порадами!» Продовжуючи ображати працівницю, Y прослідував за нею аж до її 

кабінету.  

Наступного дня Х поскаржилася директорові компанії на поведінку Y, а також на 

образливе та принизливе ставлення деяких колег до неї. Але директор сказав їй, що не треба 

провокувати колег, чіпляючись до них із дрібницями, а якщо в неї персональний конфлікт з 

Y або з кимось іншим, то вона має або вирішувати це самостійно, або не спілкуватися з 

ними, а не відволікати його цими дурницями від роботи. 

http://www.chito.in.ua/formuvannya-pozitivnoyi-motivaciyi-na-zdorovij.html
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                                                                                                                         Додаток 3. 

 

Життєві ситуації на визначення наявності дискримінації та її форм. 

 

1. У вересні 2002 року священик церкви євангельських християн «Благодать 

Христова» від імені церкви звернувся до міської адміністрації за дозволом на проведення 

публічного богослужіння. Заступник голови міської адміністрації відмовив йому в дозволі, 

мотивуючи своє рішення неможливістю проведення публічного богослужіння на міських 

територіях загального користування (вулицях, скверах, парках та майданах) та рекомендував 

заявникові проводити служби та інші релігійні обряди за місцем юридичної адреси церкви 

або в інших приміщеннях, що перебувають у власності чи користуванні членів церкви.              

Міський суд відхилив скаргу заявника, вказавши на таке: «Оскільки церква 

євангельських християн сповідує релігію, відмінну від релігії, яку сповідує більшість 

населення цієї місцевості та враховуючи те, що в цьому районі діє більше 20 релігійних 

організацій різних конфесій, проведення однією з них публічного богослужіння в 

громадському місці може призвести до невдоволення осіб, які належать до іншої конфесії та 

спровокувати громадський безлад». 

 

2. Організація лікарів «Платформа життя», яка виступає проти легалізації абортів, 

вирішила провести демонстрацію в місті Х та направила відповідне повідомлення до 

місцевого органу самоврядування. Місцева влада погодила проведення демонстрації та 

направила поліцію, яка мала розміститися вздовж усього маршруту руху демонстрантів.  

Перед початком ходи організатори повідомили поліцію про зміну маршруту, на що 

отримали відповідь, що в такому випадку це значно ускладнить забезпечення охорони та 

вжиття заходів безпеки.  

Після початку заходу ходу було зірвано опонентами, які жбурляли в демонстрантів 

яйця та шматки землі, викрикували погрози та образи. Поліція не здійснювала жодних дій аж 

до моменту, поки не виникла загроза фізичного насилля. Поліцейські розділили 

демонстрантів кордоном.  

Через деякий час, організація лікарів вдруге спробувала провести демонстрацію та 

знову зіштовхнулась із контр-демонстрацією. У цьому випадку поліція не вживала жодних 

заходів для захисту демонстрантів. 

 

3. Молоду працівницю Х деякі з її колег по роботі як у розмовах поміж собою, так і 

безпосередньо в її присутності часто називають «малим дурним дівчиськом, якому бракує 

досвіду, але яке всюди лізе зі своїми ідеями». Коли вона звертається до них із робочими 

питаннями, вони або ігнорують її, або починають кричати на неї, вказуючи, серед іншого, на 

її вік та досвід в образливій формі.  

Одного разу, коли вона звернулася до колеги Y, якому вказала на деякі неточності в 

підготовленому ним документі та запропонувала низку поправок, він скочив зі свого крісла, 

підбіг до неї та почав кричати, що він навіть не буде її слухати, а якщо вона така 

«всезнайка», то хай робить усе сама або котиться під три чорти. «Ти – замала та задурна, аби 

робити зауваження мені, бо я пропрацював на цій роботі більше 30 років, – кричав він, 

тикаючи пальцем, – Пропрацюй стільки ж, наберися досвіду й уму-розуму, а потім приходь 

зі своїми порадами!» Продовжуючи ображати працівницю, Y прослідував за нею аж до її 

кабінету.  

Наступного дня Х поскаржилася директорові компанії на поведінку Y, а також на 

образливе та принизливе ставлення деяких колег до неї. Але директор сказав їй, що не треба 

провокувати колег, чіпляючись до них із дрібницями, а якщо в неї персональний конфлікт з 
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Y або з кимось іншим, то вона має або вирішувати це самостійно, або не спілкуватися з 

ними, а не відволікати його цими дурницями від роботи. 

 

4.  На території підприємства Х сталася крадіжка. В рамках відкритого кримінального 

провадження про підозру у скоєнні кримінального правопорушення було повідомлено 

одного з робітників, рома за національністю. Зважаючи на те, що серед усього контингенту 

робітників підприємства роми становили близько 40%, та з метою запобігання крадіжкам у 

майбутньому, начальником служби охорони підприємства були надані письмові вказівки 

охоронцям на прохідній щодо особливо ретельної перевірки посвідчень та огляду речей, з 

якими ромські робітники проходяться на територію підприємства та залишають її. 

 

5. Організація Х розповсюдила на території навчального закладу листівки, в яких 

вказувалося на те, що гомосексуальність є збоченням, яке веде до руйнації моральних 

підвалин суспільства, а представники ЛГБТ спільноти є педофілами та поширювачами 

СНІДу. 

 

6. Х працювала помічницею директора та отримувала від нього численні непристойні 

зауваження сексуального характеру, хтиві натяки на їхні можливі сексуальні стосунки, 

запрошення приєднатися до нього після роботи для спільного проведення часу та розваг. 

Попри те, що Х настійливо відмовлялася від усіх пропозицій директора, його чіпляння до неї 

тривали близько півроку, аж поки він не заявив Х, що якщо вона «піде йому назустріч», її 

статус і зарплата на роботі можуть значно підвищитися. У відповідь на це Х заявила, що 

попри його глибоке переконання в тому, що «багато секретарок мають сексуальні стосунки зі 

своїми начальниками», вона хотіла б, аби їхні відносини залишалися виключно 

професійними. Після цього директор почав принижувати її перед колективом як 

«несправжню жінку», шукати приводи для позбавлення її премій та винесення доган, а 

зрештою – звільнив її. 
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Тема: Протидія булінгу 

 

Автор: Романюк І.І. 

 

Мета: 

За результатами уроку учні знатимуть: 

 суть булінгу та його типові ознаки; 

 форми прояву булінгу; 

 наслідки булінгу. 

За результатами уроку учні вмітимуть: 

 аналізувати ситуації, де має місце булінг; 

 застосовувати рекомендації щодо протидії булінгу; 

 наводити приклади позитивного та негативного впливу однокласників; 

 відстоювати власну позицію. 

Обладнання: 

 Папір, маркери, стікери, фліпчарт, дошка. 

 Роздатковий матеріал (презентація, кросворд). 

План уроку: 

1. Знайомство (2 хв.). 

2. Представлення теми та мети уроку (3 хв.). 

3. Опрацювання теоретичної та нормативної бази (коментоване читання, бесіда) (10 хв.). 

4. Аналіз наслідків булінгу та спільний пошук рекомендацій щодо протидії булінгу 

(робота у великих групах за методом «Дерево рішень») (12 хв.). 

5. Гра «Крокодил» (10 хв.). 

6. Оцінювання результатів (5 хв.). 

 

Хід заняття: 

 

1. Знайомство (2 хв.). 

Вчитель заходить до класу, вітається до учнів та переходить до оголошення теми 

уроку. 

 

2. Представлення теми та мети уроку (3 хв.). 

За допомогою методу «Мозковий штурм» викладач/чі з’ясовують ступінь 

ознайомлення учнів з тематикою уроку (використовуючи дошку або фліпчарти). 

Слово вчителя (запитання для обговорення): 

1. Нам подобається, коли нас люблять, поводяться з нами чемно, звертаються до нас на 

ім’я, особливо на лагідне. А які відчуття у вас виникають, коли вас або когось з 

вашого оточення називають на прізвисько, принижують ? 

2. Чи спостерігали ви таку ситуацію, коли в дитячому колективі «обирається» дитина 

(так звана «біла ворона»), яка відрізняється від інших або зовнішнім виглядом, або 

розумовими здібностями, або поведінкою і цю дитину постійно зневажають та 

застосовують до неї прізвиська, штовхають, чіпляються, псують особисті речі та 

інше? 

3. Які відчуття у вас викликає така ситуація? 

4. Як ви вважаєте почуває себе дитина, яку обрали «білою вороною»? 

Представлення теми та мети уроку. Слово вчителя:  Тема нашого уроку звучить так: 

«Булінг» (Додаток 1, слайд 1). Сьогодні поговоримо про вас і ваших друзів. Будемо 

аналізувати ваше спілкування з однолітками».  
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Доки не прозвучало визначення, як ви вважаєте що ж таке булінг? 

З яким явищем іще пов’язана така ситуація? (Конфлікт) 

Конфлікт виникає, коли між двома чи кількома особами існує незгода, розбіжність 

думок або різні погляди. При конфлікті кожна особа вільно висловлює свої погляди і 

дисбалансу сил немає. Кожна особа відчуває, що може вільно заявити свою точку зору. 

Конфлікт стає булінгом, лише коли він повторюється знову і знову, і існує дисбаланс 

сил. З часом може з’явитися схема поведінки, за якої особа, що поводиться агресивно у 

конфлікті загострює конфлікт. Особа, на яку спрямований агресивний конфлікт, може 

почуватися все менше здатною висловити свою думку і все більше  безсилою. Саме тоді 

негативний конфлікт може перейти у булінг.  

Отож дамо визначення: Що ж таке Булінг?  

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які 

полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому 

числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно 

малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників 

освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або 

фізичному здоров’ю потерпілого. 

Як ви вважаєте, які ознаки є характерними для такого явища, як «булінг»? 

Так, типовими ознаками булінгу (цькування) є: 

- систематичність (повторюваність) діяння; 

- наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за 

наявності); 

- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або 

фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам 

кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого. 

Слово вчителя (обговорення теми в групах):  

Давайте поділимось на 2 групи. 

Як ви вважаєте, з яких причин учні стають жертвами знущань з боку інших школярів? 

Ваше завдання написати причини, через які учні стають жертвами (1 команда – «жертви») 

А ви напишіть причини, через які учні стають булі? Чи серед учнів вашої школи 

бувають випадки булінгу (2 команда – «булі»)? 

Після опитування учнів з цих питань викладач коментує отриманні відповіді. 

 

3. Опрацювання теоретичної та нормативної бази (коментоване читання, бесіда) (10 

хв.). 

Слова вчителя (перегляд презентації): 

Давайте переглянемо статистику прояву булінгу за період 2017 року на території 

України (Слайд 2). 

Жертвами булінгу стають діти, які мають (Слайд 3): фізичні вади – носять окуляри, 

погано чують, мають порушення опорно- рухового апарату, фізично слабкі; особливості 

поведінки – замкнуті чи імпульсивні, невпевнені, тривожні; особливості зовнішності – руде 

волосся, веснянки, відстовбурчені вуха, незвичну форму голови, надмірну худорлявість чи 

повноту; недостатньо розвинені соціальні навички: часто не мають жодного близького друга, 

краще спілкуються з дорослими ніж з однолітками; страх перед школою: неуспішність у 

навчанні часто формує у дітей негативне ставлення до школи, страх відвідування певних 

предметів, що сприймається навколишніми як підвищена тривожність, невпевненість, 

провокуючи агресію; відсутність досвіду життя в колективі (так звані «домашні» діти); деякі 

захворювання: заїкання, дислалія (порушення мовлення), дисграфія (порушення письма), 

дислексія (порушення читання); знижений рівень інтелекту, труднощі у навчанні; високий 
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інтелект, обдарованість, видатні досягнення; слабо розвинені гігієнічні навички (неохайні, 

носять брудні речі, мають неприємний запах). 

За даними U-Report, 49 % підтвердили, що вони піддавалися булінґу, а саме через: 

зовнішність, стать, орієнтацію, етнічну належність. 

Які Ви знаєте форми булінгу? (Слайд 4,5) 

Розв’язування кросворду. Гра «Хто швидше розв’яже кросворд?». 

Умови гри: клас ділиться на 2 команди. Та команда, яка швидше віднайде правильні 

відповіді, отримає додаткові бали. (Додаток 3). 

Ознайомлення з нормативною базою щодо протидії булінгу (Додаток 2).  

Вчитель акцентує увагу на нормативних матеріалах, які закріплюють інструменти 

протидії булінгу та відповідальність за його вчинення. 

 

4. Аналіз наслідків булінгу та спільний пошук рекомендацій щодо протидії булінгу 

(робота у великих групах за методом «Відкрите кафе» та «Дерево рішень»)        

Аналіз наслідків булінгу розпочинається з перегляду презентації (Слайд 7).   

Робота у великих групах (за методом «Відкрите кафе»). 

Вчитель розподіляє учнів на дві групи, які окремо аналізують наслідки булінгу та 

формують поради щодо протидії булінгу (використовується папір та маркери).  

Робота за методом «Дерево рішень». 

Переглядаючи слайд 8 (Додаток 1), вчитель спільно з учнями формують поради своїм 

одноліткам, як не стали жертвою булінгу,  та імітують їх у вигляді дерева (використання 

дошки/фліпчарту). 

Гра «Крокодил». (Учні діляться на дві команди та по черзі представляють термін, 

який пропонується викладачем. У ході гри можна використовувати мову жестів та малюнки 

на дошці). 

Діти 

Булінг 

Жертва 

Залякування 

Комплекси 

Кібербулінг 

Зовнішність 

Відповідальність 

 

5. Оцінювання результатів уроку (метод «Відкритий мікрофон»). 

Слово вчителя: На завершення  уроку кожен учень по черзі продовжує фразу: «На 

цьому уроці я зрозумів(-ла) ...». 

Завершальна вправа. Запропонуйте учням стати в коло, взятися за руки і тричі 

сказати: «Один за всіх і всі за одного». 

Слово вчителя: «Я дуже вам вдячна/ий за вашу роботу  і сподіваюсь, що ми зупинимо 

булінг разом». 
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Додаток 1. 

Презентація «Булінг» 
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Додаток 2. 

Нормативні матеріали 

 

Конституція України 

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при 

цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в 

якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. 

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і 

професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони 

праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам 

можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і 

моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних 

відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності. 

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи 

іншим дослідам. 

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, 

народжені вони у шлюбі чи поза ним. 

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. 

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо 

дітей. 

 

Кримінальний кодекс України 

Стаття 18. Суб'єкт злочину  

1. Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого 

відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність.  

2. Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише 

певна особа.  

Міжнародним і національним законодавством визначено що дитина – це особа, яка не 

досягла 18 років. 

Як відомо, за порушення вимог законодавства, особи, що його порушили, несуть 

відповідальність. 

У випадку шкільного булінгу за кривдника, якому не ще не виповнилося 14 років, усю 

відповідальність несуть батьки. Вони повинні відшкодувати шкоду (як матеріальну, так і 

моральну), яку завдала їхня дитина іншому учню. 

Якщо дитина, віком від 14 до 18 років має майно або доходи, достатні для 

відшкодування завданих збитків, вона робить це самостійно, якщо ні – то відповідають 

батьки.  



69 

 

До того ж, батьків може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за 

невиконання обов’язків щодо виховання дітей. 

Крім того, дитину з 16 років можна притягнути як до адміністративної, так і до 

кримінальної відповідальності, в залежності від тяжкості та наслідків вчиненого діяння. 

Проте,  Кримінальний кодекс встановлює перелік правопорушень, за які дитину 

можна притягнути до відповідальності з 14 років – умисне вбивство, нанесення тяжких чи 

середньої тяжкості тілесних ушкоджень, зґвалтування, крадіжку, умисне знищення майна, 

хуліганство та деякі інші тяжкі злочини. 

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність  

1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину 

виповнилося шістнадцять років.  

2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, 

підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115 - 117), 

посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, 

члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, 

пов'язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з 

діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави 

(статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя 

статей 345, 346, 350, 377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, 

частина друга статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття 257), 

терористичний акт (стаття 258), захоплення заручників (статті 147 і 349), зґвалтування 

(стаття 152), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 

153), крадіжку (стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 186, 262, 308), 

розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308), вимагання (статті 189, 262, 308), умисне 

знищення або пошкодження майна (частина друга статей 194, 347, 352, 378, частини друга та 

третя статті 399), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 277), угон 

або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна 

(стаття 278), незаконне заволодіння транспортним засобом (частини друга, третя статті 289), 

хуліганство (стаття 296). 

Стаття 98. Види покарань  

1. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути 

застосовані такі основні види покарань:  

1) штраф;  

2) громадські роботи;  

3) виправні роботи;  

4) арешт;  

5) позбавлення волі на певний строк.  

2. До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу та 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.  

Стаття 105. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного 

характеру. 

1. Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути 

звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та 

подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує 

застосування покарання.  

2. У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного 

характеру:  

1) застереження;  
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2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 

неповнолітнього;  

3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під 

нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на 

їхнє прохання;  

4) покладення на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, 

кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків;  

5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для 

дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови 

перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються законом.  

3. До неповнолітнього може бути застосовано кілька примусових заходів виховного 

характеру, що передбачені у частині другій цієї статті. Тривалість заходів виховного 

характеру, передбачених у пунктах 2 та 3 частини другої цієї статті, встановлюється судом, 

який їх призначає.  

4. Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в 

порядку, передбаченому законом.  

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу 

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у 

психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із 

застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи 

неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, 

внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 

потерпілого, - 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно 

протягом року після накладення адміністративного стягнення, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або 

неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - 

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти 

до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 

двадцяти до сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або 

неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - 

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до 

двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 

сорока до шістдесяти годин. 

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів 

Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу - 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти 

процентів заробітку. 
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Закон України «Про освіту» 

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 

3-1) булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які 

полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому 

числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої 

чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, 

внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 

потерпілого. 

Типовими ознаками булінгу (цькування) є: 

систематичність (повторюваність) діяння; 

наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за 

наявності); 

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної 

шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або 

спричинення соціальної ізоляції потерпілого. 

Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти 

2. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа: 

"здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на 

випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних 

представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє 

створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання 

соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг 

(цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу". 

Стаття 26. Керівник закладу освіти 

3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень: 

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від 

насильства та булінгу (цькування), у тому числі: 

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції 

України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у 

справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та 

оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладі освіти; 

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, 

законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає 

засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за 

результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування; 

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних 

послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від 

булінгу (цькування); 

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі 

у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти. 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти 

Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані 

забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) 

відкритий доступ до такої інформації та документів: 

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти; 
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план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі 

освіти; 

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки 

булінгу (цькування) в закладі освіти; 

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування 

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти 

1. Здобувачі освіти мають право на: 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від 

булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування). 

Стаття 73. Інститут освітнього омбудсмена 

1. З метою забезпечення належних умов для реалізації права особи на освіту в системі 

освіти діє освітній омбудсмен. Освітній омбудсмен у своїй діяльності керується Конституцією 

та законами України, а також положенням про освітнього омбудсмена, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

4. Освітній омбудсмен відповідно до покладених на нього завдань має право: 

розглядати скарги та перевіряти факти, викладені у скаргах, поданих здобувачами 

освіти, їхніми батьками, законними представниками, а також педагогічними, науково-

педагогічними і науковими працівниками; 

отримувати від закладів освіти та органів управління освітою інформацію, необхідну 

для виконання своїх функцій, у тому числі інформацію з обмеженим доступом; 

здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, повноту 

та своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, 

наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти. 

 

Закон України «Про охорону дитинства» 

Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства 

Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист 

гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають 

забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і 

виключають приниження честі та гідності дитини. 

Держава здійснює захист дитини від: 

усіх форм домашнього насильства та інших проявів жорстокого поводження з 

дитиною, експлуатації, включаючи сексуальне насильство, у тому числі з боку батьків або 

осіб, які їх замінюють; 

втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних 

засобів і психотропних речовин; 

залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій, 

використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, 

примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо. 

Держава через органи опіки і піклування, служби у справах дітей, центри соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей у порядку, 

встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну 

допомогу у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передачі 

інформації про ці випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для 

проведення розслідування і вжиття заходів щодо припинення насильства. 

Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах 

дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кол-центру з питань запобігання 
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та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно 

дітей, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів. 

Розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй 

шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється. 

Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і свобод, домашнє насильство 

та інші прояви жорстокого поводження з дитиною встановлюється законодавством. 

 

Конвенція ООН про права дитини 

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 незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших 

переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану 

здоров'я і народження 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. 

Стаття 6 

1. Держави-учасниці визнають, що кожна дитина має невід'ємне право на життя. 

2. Держави-учасниці забезпечують у максимально можливій мірі виживання і 

здоровий розвиток дитини. 

Стаття 8 

1. Держави-учасниці зобов'язуються поважати право дитини на збереження 

індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, як передбачається 

законом, не допускаючи протизаконного втручання. 

2. Якщо дитина протизаконно позбавляється частини або всіх елементів своєї 

індивідуальності, Держави-учасниці забезпечують їй необхідну допомогу і захист для 

найшвидшого відновлення її індивідуальності. 

Стаття 12 

1. Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, 

право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому 

поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. 

Стаття 16 

1. Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в 

здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю 

кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність. 

2. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання. 
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Додаток 3. 

Кросворд 
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ЗАПИТАННЯ: 

1. Явище, коли діти у школі постійно і цілеспрямовано знущаються з інших дітей, сміються 

над ними, цькують та ображають (Булінг). 

2. Суб’єкти (особи) які  найчастіше підпадають під глузування та знущання (Діти). 

3. Одна із форм прояву булінгу (Образа). 

4. Різновид булінгу (Залякування). 

5. Ознака виникнення булінгу (Зовнішність). 

6. Суб’єкт булінгу  (Жертва). 

7. Інноваційна форма булінгу (Кібербулінг). 

8. Один із наслідків шкільного насильства (Комплекси). 
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