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ВСТУПНЕ СЛОВО

Одним із факторів, який деструктивно впливає на будь-яке суспіль-
ство, є ксенофобія (з грецького «xenos» – чужий, сторонній і «phobos» – 
страх) – ворожість і нетерпимість до осіб іншої віри, культури, націо-
нальності, до іноземців, представників інших регіонів, а також до чо-
гось незнайомого, чужого, незвичного.

Багатьом українцям ще далеко до високоморального, гуманного 
ставлення до нацменшин, які мешкають на території країни. В нашій 
державі нетолерантне відношення притаманне людям, які належать до 
однієї нації, що тоді вже казати про ставлення до інших національнос-
тей. У суспільстві діють неформальні групи, що розпалюють міжрасову, 
міжрелігійну ненависть; відкрито продається ксенофобна продукція (на 
українських курортах, у сувенірних магазинах, на центральних площах 
головних міст); привселюдно оголошуються ксенофобні лозунги; до про-
типравних вчинків проти іноземців приділяється недостатньо уваги; 
наявна недостатність обізнаності та форм захисту прав жертв ксенофо-
бії; практично відсутні спеціальні розробки і програми для інформуван-
ня населення про кращі практики у сфері толерантного співіснування.

Питання ксенофобії, міжетнічної та міжрасової ворожнечі в Україні 
потребує уваги як з боку держави, передусім правоохоронних органів, 
так і суспільства. Особливої актуальності ці питання набувають у сенсі 
підготовки до проведення в Україні Євро-2012, на який планується при-
їзд значної кількості іноземців. Толерантне доброзичливе ставлення до 
них як з боку громадян, так і від української міліції допоможе гідно пре-
зентувати нашу державу на міжнародній арені.

Цей посібник спрямований на заповнення прогалини в якісних тренін-
гових програмах і джерелах інформації, що можуть бути застосовані у 
правопросвітній роботі у галузі попередження ксенофобії в молодіжному 
середовищі та серед інших верст населення України. Він орієнтований на 
формування основної компетенції системі прав людини, що захищають 
від ксенофобних вчинків, розкриває правові засади її протидії, сприятиме 
розвиткові української молоді на засадах гуманізму та толерантності.

Книга розроблена на основі спільної роботи колегії фахівців-науковців 
і практиків, кваліфікованих як у питаннях протидії ксенофобії, так і щодо 
організації тренінгової діяльності. В роботі над книгою взяли участь пред-
ставники Національної академії внутрішніх справ, Координаційної ради 
молодих юристів Міністерства юстиції України, Фундації юридичних клі-
нік України, громадської організації «Київський правозахисний альянс» 

та інших організацій. Це вже четверта правопросвітня тренінгова програ-
ма, розроблена авторськими колективами Навчально-тренінгового цен-
тру юридичної клінічної освіти Національної академії внутрішніх справ. 
Попередні праці щодо протидії насильству (2004), захисту прав пацієнтів 
(2009), права на працю неповнолітніх (2010) дозволили нам відпрацюва-
ти якість підбору та формат подання навчального матеріалу.

Посібник «Практичне право: на попередження ксенофобії» засно-
ваний на авторській навчальній програмі, що складається з десяти за-
нять, які розкривають фактично всі головні положення протидії ксено-
фобії в Україні. Концепція підбору тем заснована на критеріях актуаль-
ності для потенційних порушників і потерпілих від ксенофобного пово-
дження, важливості з позицій права, цікавості та дискусійності змісту.

До уваги зацікавлених (юристів, педагогів, соціальних працівників) 
пропонується незвичний посібник. Незвичність його полягає у підході, 
який використано авторським колективом книги – інформаційний ма-
теріал подано у тренінговій формі. Саме тренінг є оптимальною фор-
мою викладення матеріалу цієї книги, що заснована на новаційних ме-
тодиках під час проведення занять правничого змісту.

Іншим проявом оригінальності форми цієї книги є стиль викладу. 
Замість звичної академічності матеріалу книга була побудована за сти-
лем доступності, простоти основних категорій, спрощення і пояснення 
юридичної термінології. Розроблені й викладені у посібнику матеріали 
безпосередньо стосуються сфери «практичного права» – особливої сфе-
ри життєво-орієнтованих знань про державу і право, права людини, 
вмінь їх використовувати і навичок захисту прав і законних інтересів. 
Ця програма вже заслужено займає місце бренду правової просвіти у 
нашій державі, програми, яка викликає повагу і серед іноземних авто-
рів-розробників навчальних праць типу Street law.

Сподіваємося, що посібник знадобиться не лише фахівцям з проти-
дії ксенофобії, а й буде у нагоді тим, кого цікавить право й інноваційні 
педагогічні методики.

Поданий у посібнику комплекс тренінгів складається з трьох на-
вчальних модулів.

1. Ксенофобія як негативне суспільне явище. Заняття цього модуля 
мають на меті введення аудиторії у розуміння категорій «толерантність» і 
«ксенофобія», пояснення змісту основних категорій і проявів ксенофобії.

2. Ксенофобія як правове явище. Заняття цього модуля розкрива-
ють положення захисту прав людини і протидії ксенофобії у діяльності 
правозахисних і правоохоронних органів.

3. Подолання конфліктів на ґрунті ксенофобії. Цей модуль побудова-
но на застосуванні примирювальних процедур у юридичних конфлік-
тах, заснованих на ксенофобних мотивах.
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Структурні елементи кожного тренінгу – традиційні для інтерактив-
них занять – кожне заняття складається з похвилинного й організацій-
но насиченого плану, сценарію і роздаткових матеріалів до заняття.

З метою надання допомоги організаціям, що виявляють інтерес до 
правозахисту чи соціальної роботи у галузі протидії ксенофобії, до книги 
включено окремі розділи, що містять алгоритми діяльності приймальні 
з надання юридичних і психологічних консультацій для потерпілих від 
ксенофобії. Ці прикладні матеріали отримано шляхом функціонування 
приймальні громадської організації «Київський правозахисний альянс» 
та юридичної клініки Національної академії внутрішніх справ для робо-
ти з іноземцями та національними меншинами, що функціонувала про-
тягом першого півріччя 2011 року.

Чимало зусиль авторського колективу було спрямовано на розкриття 
змісту словосполучення «користувач посібника». Така назва вирізняє ко-
ристувача посібника від традиційного читача за кількома ознаками: по-
перше, читач знайомиться з матеріалом книги, а користувач опрацьовує 
його для практики; по-друге, читач робить висновки й окремі з них вико-
ристовує для себе, а користувач реально використовує запропонований 
зміст; по-третє, читач іде за авторським викладом, а користувач може сам 
організувати спосіб ознайомлення з матеріалом, і нарешті, по-четверте, 
читач використовує джерела для формування власних знань, які з прак-
тикою їх вибіркового застосування можуть перетворитися на не завжди 
систематизований досвід, а користувач цілеспрямовано готується до фор-
мування власних знань, умінь та навичок щодо запропонованої тематики.

Передбачимо дві основні форми користування посібником: тренін-
гова і навчальна. Перша передбачає проведення за розробленою авто-
рами процедурою комплексу тренінгів для тих фахівців правової про-
світи, яким ще недостатньо відомі положення правового захисту від 
ксенофобії. Саме на навчання таких осіб і спрямований цей посібник. 
Автори сподіваються на те, що книга стане у нагоді і досвідченим у цій 
тематиці фахівцям, яких передусім цікавитимуть методологія викладу 
змісту посібника. Для обох цільових груп читачів посібника змодельо-
вано спеціальні механізми зручної роботи з посібником.

Для зручності користувача посібника, який, за авторською концеп-
цією, неодноразово повертатиметься до книги, за аналогією з комп’ю-
терною базою даних розроблено низку інструментів, які полегшать його 
опрацювання:

1) форма викладення матеріалу (тренінг) не лише інформує, а й по-
казує спосіб використання інтерактивних методик, надає змогу корис-
тувачеві зробити примітки до кожного заняття;

2) кожна складова тексту пронумерована таким чином, щоб у разі 
відкриття книги у будь-якому місці надати користувачу можливість 

швидко зорієнтуватись (наприклад, пункт 2.2.3 означає, що це третє 
питання другого заняття другого модуля);

3) на кожному роздатковому матеріалі вказано, до якого заняття він 
належить, надано рекомендацію щодо його використання на тренінгу і 
побудовано його так, щоб користувач зміг використовувати його у влас-
ній практиці без додаткової текстової обробки (потрібно лише виготови-
ти необхідну кількість копій згідно з інструкціями);

4) традиційний зміст посібника допоможе швидко знайти потрібне 
заняття;

5) наприкінці посібника подано описи усіх згадуваних у змісті книги 
інтерактивних методик;

6) до посібника додано мультимедійний диск зі змістом усіх роздат-
кових матеріалів до занять для роздрукування;

7) у посібнику використано особливий формат розкриття матеріалу, 
кожна шрифтова зміна у книзі несе функціональне навантаження1:
 звичайний шрифт – орієнтовні слова ведучих тренінгу;
світлий курсив – опис дій тренерів;
курсив у розрядку – додаткове нагадування-помітка роздатко-

вого матеріалу;
жирний шрифт – назви етапів заняття (з плановим витраченням 

часу на них) і особливо важливі акценти тренінгів;
ВСІ ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ – назви методів, які використовуються на за-

няттях;
жирний курсив – запитання до аудиторії.

Автори вважають, що завдяки такій розгалуженій системі опрацюван-
ня посібника його користувачі отримають продукт, готовий до викорис-
тання і застосування у власних напрацюваннях, систематизовану базу 
даних щодо застосування інтерактивних методик викладання права.

Для зручності використання матеріалу посібника вирішено розміс-
тити його віртуальну версію в мережі Інтернет на сайті Координаційної 
ради молодих юристів Міністерства юстиції України.

З питань надання оцінки цій праці та пропозицій щодо співпраці за-
прошуємо звертатися на електронну адресу: street-lawclinic@ukr.net.

Андрій Галай,

    кандидат юридичних наук, доцент,
    керівник Навчально-тренінгового центру
    юридичної клінічної освіти
    Національної академії внутрішніх справ

1 Яке зумовлено повною готовністю тренінгового комплексу для застосування ко-
ристувачами посібника.
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8

Практичне право: на попередження ксенофобії:

ПРОГРАМА 
ПРАВОПРОСВІТНЬОГО ІНТЕРАКТИВНОГО КУРСУ
«ПРАКТИЧНЕ ПРАВО: НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
КСЕНОФОБІЇ»

МОДУЛЬ 1.
КСЕНОФОБІЯ ЯК НЕГАТИВНЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 1.1. Толерантність у повсякденному житті.

Вступ до толерантного суспільства. Зміст правопросвітнього кур-
су «Практичне право: на попередження ксенофобії. Правила ефектив-
ної роботи на заняттях курсу. Ланцюгова реакція наслідків ненависті. 
Зміст світу заснованого на різних культурах. Ознаки та визначення то-
лерантності.

ДРУГЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 1.2. Ксенофобія – негативне суспільне явище.

Поняття «ксенофобія». Окремі форми ксенофобії та дотичні до неї 
категорії: етнофобія, расизм, релігійна нетерпимість, сексизм, нетер-
пимість за ознакою віку або стану здоров’я, мовна та політична антипа-
тія, ксенофобські угруповування, в т. ч. сучасні течії ксенофобних рухів, 
їх лозунги та символіка.

Частина перша

ПРАВОПРОСВІТНІЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ КУРС
«ПРАКТИЧНЕ ПРАВО: НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
КСЕНОФОБІЇ»
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МОДУЛЬ 2.
КСЕНОФОБІЯ ЯК ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ

ТРЕТЄ ЗАНЯТТЯ

Тема 2.1. Право на захисті від дискримінації.

Аналіз категорії «дискримінація». Зміст і форми порушення прав 
людини через дискримінацію. Приклади порушення рівного здійснен-
ня прав людини. Законодавство проти ксенофобії і дискримінації. 
Практичний аналіз ситуацій щодо окремих видів дискримінації.

ЧЕТВЕРТЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 2.2. Ксенофобія – крок до насильства.

Поняття, види, приклади «мови ворожнечі». Перетворення слів, що 
являють собою «мову ворожнечі» у толерантні. Наслідки ксенофобії: 
словесні образи, ксенофобні написи на архітектурних пам’ятках, від-
мова у прийнятті на роботу через національну приналежність, мітинги 
з закликом верховенства нації, завдання шкоди майну, посягання на 
життя й здоров’я тощо. Послідовність виникнення ненависті: стерео-
тип, упередження, дискримінація, ненависть.

П’ЯТЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 2.3. Як діяти у разі вияву ксенофобії.

Способи правового захисту від ксенофобії. Пам’ятка для потенцій-
них жертв ксенофобії. Правові можливості самозахисту, перевищення 
меж необхідної оборони. Дії при вияві ксенофобії, що порушує права: 
звернення до посадових осіб, правоохоронних органів (прокуратура, мі-
ліція) та громадських організацій, до суду. Розгляд переваг і недоліків 
кожного способу захисту прав. Роль правоохоронних органів у запобі-
ганні та припиненні правопорушень на ґрунті ксенофобії. Складання 
заяви до міліції.

ШОСТЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 2.4. Юридична відповідальність за правопорушення на 
ґрунті ксенофобії.

Зміст поняття «правопорушення». Передбачені законом України види 
юридичної відповідальності за вчинення діянь, які засновані на ксено-
фобних мотивах: дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова та 
кримінальна. Дискусійне питання: «Ксенофобія чи хуліганство?» – як ква-
ліфікувати злочин у правовій ситуації (розгляд дискусійного питання).

СЬОМЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 2.5. Засоби з профілактики явищ ксенофобії.

Досвід іноземних країн із здійснення заходів профілактики ксенофобії. 
Запобіжні заходи проявам ксенофобії, здійснювані ресурсами суспільства, 
держави, міжнародних організацій. Роль окремого громадянина у поперед-
женні ксенофобії. Спростування стереотипних ксенофобних тверджень.

МОДУЛЬ 3
ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ НА ҐРУНТІ КСЕНОФОБІЇ

ВОСЬМЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 3.1. Юридичний конфлікт з причин ксенофобії.

Схожі інтереси, що об’єднують та сприяють толерантності. Якості 
толерантної особи. Правила толерантного співіснування людей. Зміст 
та ознаки конфлікту з причин ксенофобії. Наслідки нетолерантної по-
ведінки у повсякденному житті.

ДЕВ’ЯТЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 3.2. Вирішення ксенофобського конфлікту.

Правові та психологічні способи вирішення конфліктів шляхом 
компромісу, переговорів; судового розгляду, звернення до третьої особи 
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тощо. Застосування стилів співпраці та компромісу у подоланні ксено-
фобних конфліктів. Зміст та застосування методів я-висловлювання та 
парафразування у подоланні ксенофобного конфлікту. Практичне про-
ведення переговорів для вирішення конфлікту з причин ксенофобії.

ДЕСЯТЕ ЗАНЯТТЯ

Тема 3.3. Медіація (третій не зайвий) у конфліктах 
на ґрунті ксенофобії.

Медіація як дієвий спосіб розв’язання конфлікту. Правила та етапи 
проведення медіації. Роль медіатора у вирішенні конфлікту. Особливості 
проведення медіації у ксенофобських конфліктах. Практичне вирішен-
ня ксенофобського конфлікту за допомогою медіації.

МОДУЛЬ 1

КСЕНОФОБІЯ ЯК НЕГАТИВНЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Тема 1.1. Толерантність у повсякденному житті

Тема 1.2. Ксенофобія – негативне суспільне явище
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Тема 1.1. ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ

Час проведення: 45 хвилин.
Аудиторія: 15–20 осіб.

План:

1.1.1. Вступ до тренінгового комплексу «Практичне право:    
 на попередження ксенофобії» (11 хв).

1.1.2. Ланцюгова реакція: нетерпимість породжує нетерпимість   
 (10 хв).

1.1.3. Сутність «толерантності» та її ознаки (16 хв).
1.1.4. Гра на розвиток вміння співпраці (8 хв).

Обладнання: дошка (екран) для записів, маркери, стільці, ватман 
для запису ПРАВИЛ, клубки ниток або мотузки за числом малих груп.

Роздаткові матеріали: 1) анкета виявлення знань учасників (виго-
товити копії та роздати кожному учаснику); 2) малюнок для прове-
дення мотивації (виготовити копію та розмістити на дошці); 3) картки 
для об’єднання у групи (виготовити копію, розрізати та роздати учас-
никам; 4) поняття «толерантності» (виготовити достатню кількість 
примірників та роздати один на двох учасників).

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.1.1. Вступ до тренінгового комплексу «Практичне право: 
на попередження ксенофобії» (11 хв)

На початку вивчення програми «Практичне право: на попередження 
ксенофобії» пропонуємо вам заповнити анкети, що виявлять ваші зна-
ння з правознавства. Це не звичайна перевірка знань, оцінок ви за неї не 
отримаєте. Анкети є анонімними, тому просимо вас сміливо відповіда-
ти на запитання, але будьте чесними і не списуйте один у одного, якщо 
не знаєте відповідь на питання, спробуйте подумати та написати, як ви 
це розумієте. Викладач роздає Анкети (д о д а т о к  1  д о  т е м и  1 . 1 ) 
виявлення знань учасників за програмою «Практичне право: на попе-
редження ксенофобії», слідкує за часом та звертає увагу учнів на те, 
щоб усі графи анкети були заповнені.

Ми розпочинаємо перше заняття тренінгового комплексу право-
вої просвіти під назвою: «Практичне право: на попередження ксено-
фобії», метою якого є здійснення профілактичної роботи з запобігання 
поширенню ксенофобських і расистських проявів, виховання у слуха-
чів таких якостей, як толерантність, терпимість і доброзичливість. Під 
час проведення тренінгового комплексу ви маєте можливість оволо-
діти знаннями у галузі права щодо понять: ксенофобії, расизму, толе-
рантності, способів захисту від проявів жорстокості на ксенофобному 
підґрунті, засобів з профілактики, про правову відповідальність тощо. 
Різноманіття культур сучасного суспільства, розвиток комунікаційних 
технологій, таких як телебачення, Інтернет, можливість українських 
громадян подорожувати за кордон чи просто на батьківщині знаходити 
нових друзів різних національностей, культур, вподобань вимагає вмін-
ня співіснувати з, на перший погляд, різними особистостями, людьми 
з несхожим світосприйняттям. Опинившись у конфліктній ситуації, 
вихід знайти досить важко, якщо не знаєш, якими правами володієш, 
які права має опонент, чим ти перед ним зобов’язаний і як краще вчи-
нити в тій чи іншій ситуації. Як кажуть: «бути поінформованим – бути 
озброєним». Необхідні правові знання ви маєте можливість здобути на 
наших заняттях. Крім того, вміння визначати момент створення кон-
флікту та запобігати його подальшому розвитку дозволить кожному по-
будувати належний правовий (навіть психологічний) простір навколо 
себе. Отриману правову інформацію, здобуті навички з профілактики 
та подолання конфлікту ви зможете вільно застосовувати у житті, а ви-
нагородою може стати мирне й успішне, дружнє співіснування у будь-
якому колективі.

Комплекс занять містить три модулі. У першому та другому розгля-
датимемо власне питання «ксенофобії» та «толерантності», правовий 
аспект, особливості, відповідальність, також ви матимете можливість 
подискутувати на вказану тему. Третій модуль містить інформацію про 
конфлікт на ксенофобному підґрунті та способи подолання конфлікту. 
Конструкція тренінгового комплексу дозволяє стисло, але в повному об-
сязі розглянути правову сторону питання.

Крім того, плани занять побудовано таким чином, щоб кожен учас-
ник зміг брати в них активну участь, а інтерактивні методики допома-
гають оволодівати новою інформацією у нестандартній, ефективній і 
цікавій формі, атмосфері спілкування та співпраці.

А щоб максимально-ефективно використовувати час, відведений 
для наших занять, встановімо ПРАВИЛА їх проведення. Ви пропонуєте 
ПРАВИЛА, ми разом утверджуємо чи спростовуємо певне правило і за-
писуємо на дошці схвалені. В результаті ми отримаємо збірку правил, 
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які діятимуть упродовж проведення всього тренінгового комплексу. 
Наприклад, перше правило може звучати так: «приходити вчасно на 
заняття». Відбувається прийняття ПРАВИЛ. Двоє бажаючих отриму-
ють завдання оформити прийняті правила на плакаті та приносити 
їх на кожне заняття.

Викладач звертає увагу учасників на такі правила:
1) говорити почергово, не перебивати інших;
2) бути готовим до спільної праці на уроці;
3) коротко і чітко висловлювати свої думки;
4) з повагою сприймати чужі погляди;
5) виявляти активність;
6) керує заняттям викладач.

1.1.2. Ланцюгова реакція: нетерпимість породжує нетерпимість (10 хв)

Розпочнемо наше заняття з методу ЗНАЙОМСТВО. Під час знайом-
ства кожен з вас називатиме своє ім’я та відповідатиме на питання: Які 
риси культури інших народів вас захоплюють та що ви б хотіли 
у них запозичити для себе? Речення-виступ можна почати, напри-
клад, зі слів: я поважаю…, мені до вподоби…, імпонує… – і назвати краї-
ну та характеристику, яка вам до вподоби. Викладач розпочинає з себе. 
Учасники висловлюються по черзі.

Після проведення знайомства переходимо до методу ПРАВОВА 
СИТУАЦІЯ У КОМІКСАХ. Розташовуємо на дошці (так щоб усім було ви-
дно) малюнок (д о д а т о к  2  д о  т е м и  1 . 1 ). Пропонуємо аудиторії 
проаналізувати, що вони бачать.

Якщо необхідно, викладач пояснює зображене:
На першому фрагменті малюнку бачимо, як чоловік у окулярах 

зверхньо щось говорить іншому, і той інший, своєю чергою, так само 
недоброзичливо поводиться з худорлявим чоловіком. Можна помітити, 
який він пригнічений від його слів тощо. Врешті коло замикається, але 
ситуація не змінюється. Уявімо, укус собаки знову провокує першого чо-
ловіка в окулярах на грубе та зверхнє поводження відносно іншого, і все 
повторюється.

Викладач ставить аудиторії спрямовуючі питання щодо малюнку, 
наприклад:

Чи мають рацію учасники вигаданої історій?
Якими є наслідки дій людей на картинках?
Як розірвати це коло або чи можна було повестися по-іншому 

у ситуації?

Якби перший чоловік вчинив по-іншому, то й коло було б інше?
Як, на вашу думку, варто поводитися з людьми?
Чи потрібно поважати інших?
Як потрібно поважати інших?
Проявляти нетерпимість чи бути толерантним?
Як би ви охарактеризували побачене на картинках?
Разом ми приходимо до висновку, що нетерпима поведінка однієї 

людини здатна породжувати схожі вияви емоцій у оточуючих. Зрештою, 
все хороше чи погане має властивість повертатися власнику, як бачи-
мо, на останньому малюнку. Тому якщо ми бажаємо неконфліктного 
спілкування, потрібно відповідно діяти, доброзичливо, толерантно ста-
витися до інших. Отож, як ви гадаєте, якою є тема нашого сьогод-
нішнього заняття? Бажаючі відповідають.

1.1.3. Сутність «толерантності» та її ознаки (16 хв)

Наразі безпосередньо переходимо до розгляду теми заняття. За до-
помогою методу МОЗКОВИЙ ШТУРМ з’ясуємо: які основні риси толе-
рантної людини? Бажаючі висловлюють свої припущення, результа-
ти записуємо на дошці.

Такими характеристиками (основними рисами толерантної люди-
ни), наприклад, є: терпіння, довіра, милосердя, альтруїзм, доброзич-
ливість, ввічливість, щирість, лояльність, терпимість до національних, 
релігійних та інших проявів, шанобливе ставлення, миролюбність, 
вміння слухати інших, емпатійні прояви, небайдужість, справедли-
вість, уміння володіти собою, стриманість, тощо.

Це також означає, що кожен може дотримуватись своїх переконань 
і визнає таке ж право за іншими.

Зараз спробуємо самостійно дати визначення поняття «толерант-
ність». Для цього нам потрібно об’єднатися в чотири групи. Об’єднуємо 
аудиторію у групи. Роздаємо картки (д о д а т о к  3  д о  т е м и  1 . 1 ) 
– частинки пазлів, на яких зображено частини континентів і зазначено 
назви країн, які на них розташовані. Пропонуємо учасникам скласти паз-
ли, об’єднавшись у групи, відповідно: «Африка», «Європа», «Азія», «Америка».

Таке об’єднання у групи є не випадковим, а носить символічний ха-
рактер: як частини світу разом утворюють світ, так ми разом – суспіль-
ство. Об’єднати нас таких різних допомагає доброзичливе, терпеливе 
ставлення один до одного. В єдності людей полягає можливість існуван-
ня суспільства як такого. Сьогодні групи символізуватимуть частини 
єдиного цілого – частини світу.
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З виділених ознак пропонуємо групам самостійно сформулювати по-
няття «толерантності», користуючись напрацюваннями МОЗКОВОГО 
ШТУРМУ. Учасники працюють у МАЛИХ ГРУПАХ впродовж трьох хви-
лин, після чого викладач пропонує представникам від груп по черзі озву-
чити результати. Потім викладач зачитує визначення з додатку 4 до 
теми 1.1, порівнюючи з тими визначеннями, які надали групи. Кожна 
група отримує роздатковий матеріал з деякими визначеннями по-
няття толерантності (видаємо д о д а т о к  4  д о  т е м и  1 . 1 ). Групи 
ознайомлюються з інформацією. Слід привітати тих, кому вдалося 
дати найвлучніше визначення, відповідно до запропонованого у додатку.

1.1.4. Гра на розвиток вміння співпраці (8 хв)

Підсумуємо наше заняття цікавою та повчальною грою. Засто со-
вуємо метод ЧАРІВНИЙ КЛУБОК.

Для проведення гри викладач роздає кожній раніше утвореній групі 
(кожна група складається з 4–5 осіб) клубок з нитками і пояснює пра-
вила гри.

Кожен з вас має обмотати нитку в клубку навколо себе та передати 
для такої ж дії іншому. Умова гри: розривати нитку (мотузку) не можна. 
Зрештою клубок має повернутися до того, хто починав гру.

Викладач пропонує членам групи «проекспериментувати» з колек-
тивними переміщеннями: що трапиться, коли хтось із учасників захоче:

– перейти до іншої частини аудиторії;
– присісти;
– підвестися.

Учасники мають дійти висновку, якого виду співробітництво нале-
жить налагодити у групі для того, щоб переміститися в інше місце, 
тримаючи нитку весь час натягнутою і намагаючись її не розірвати?

Далі змотуємо клубок.
Викладач пропонує обговорити сенс гри, наприклад:
Групи – це коло людей, які пов’язані між собою, як цим канатом, сус-

пільними зв’язками. Як бачимо, будь-яка дія одного з членів команди 
впливає на інших. Усі залежать один від одного, і щоб дії однієї людини 
чи усієї групи принесли очікуваний результат, потрібні співпраця, чіткі, 
узгоджені дії усієї команди (звісно, якщо витримувати умову і не розри-
вати канат, тобто зв’язок). Так і у житті, щоб співіснування разом було 
конструктивним, позитивно-результативним, потрібно вміти співпра-
цювати. Це стає можливим у суспільстві, яке будує своє спілкування на 
засадах толерантності та поваги.

Додаток 1 до теми 1.1
(виготовити копії та роздати кожному учаснику)

АНКЕТА ВИЯВЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧАСНИКІВ

за програмою «Практичне право: на попередження 
ксенофобії»

(проводиться на початку та після вивчення курсу)

1. Як ви ставитеся до осіб неслов’янської національності, які прожи-
вають на території України?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Чи потрібно толерантно ставитися до людей інших національнос-
тей, які проживають на території України, чи Україна тільки для укра-
їнців?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Що таке толерантність?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Як би ви коротко охарактеризували толерантну людину?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Чи вважаєте ви себе толерантною людиною?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Що таке расизм?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Що таке ксенофобія?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Якими можуть бути наслідки ксенофобії?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Чи варто засуджувати вчинки ксенофобів (скінхедів)? Чому?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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10. Що таке «мова ворожнечі»?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

11. Які способи вирішення конфлікту ви знаєте?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12. До яких державних органів слід звернутися людині, яка потер-
пає від дискримінації на ґрунті ксенофобії?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Продовження додатка 1 до теми 1.1 Додаток 2 до теми 1.1
(виготовити копію та розмістити на дошці)

МАЛЮНОК ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОТИВАЦІЇ2

2 www.herluf-bidstrup.ru
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Додаток 3 до теми 1.1
(виготовити копію, розрізати та роздати учасникам)

КАРТКИ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ У ГРУПИ

ДЛЯ ГРУПИ «ЄВРОПА»

Продовження додатка 3 до теми 1.1

ДЛЯ ГРУПИ «АЗІЯ»
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Продовження додатка 3 до теми 1.1

ДЛЯ ГРУПИ «АФРИКА»

Продовження додатка 3 до теми 1.1

ДЛЯ ГРУПИ «ПІВДЕННА АМЕРИКА»
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Додаток 4 до теми 1.1
(виготовити достатню кількість примірників 

та роздати один на двох учасників)

ПОНЯТТЯ «ТОЛЕРАНТНОСТІ»

З лінгвістичного боку англійське tolerance означає готовність бути 
терплячим, французьке tolerance – ставлення, під час якого людина ви-
знає, що інші можуть думати чи діяти інакше, ніж вона сама; українське 
терпіння – здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні або мо-
ральні страждання, життєві незгоди тощо; уміння довго та спокійно ви-
тримувати щось нудне, неприємне, небажане тощо3.

Енциклопедичне визначення толерантності є таким: толерант-
ність (з лат. tolerans (tolerantis) – терплячий) терпимість до чужих думок 
і вірувань4.

У теорії сучасного наукового знання мають місце різні підхо-
ди до розуміння феномену «толерантність» через його багатоаспек-
тність. Медико-біологічний контекст висвітлює адаптацію організ-
му до несприятливих впливів середовища та його репараційність. 
Філософський аспект пропонує розгляд толерантності як готовності 
постійно і з гідністю сприймати особистість або річ, як терпіння, тер-
пимість, витримка, примирення. Політичний контекст концентрує 
увагу на повазі до свободи іншої людини, її поглядів, думок, поведінки5.

У Декларації Принципів толерантності6 визначення толерант-
ності є таким.

1. Толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння ба-
гатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та са-
мовиявлення людської особистості. Це не тільки моральний обов’язок, 
а й політична та правова потреба. Толерантність – це те, що уможлив-
лює досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до культури 
миру.

3 Тарабанова С. В. Толерантність як один з факторів міжетнічних відносин (на при-
кладі ставлення громадян України східних регіонів до румун) [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/Istoria/23230.doc.htm

4 Там само.
5 Денисенко Г. М. Педагогічна толерантність в процесі підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/
denisenko-gm-pedagogichna-tolerantnist-v-protsesi-pidgotovki-maybutnogo-vchitelya-
pochatkovih-klasiv/

6 Ст. 1 Декларація Принципів толерантності затверджена резолюцією 5.61 
Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 р.

2. Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання. 
Толерантність – це передусім активна позиція, що формується на основі 
визнання універсальних прав та основних свобод людини. Толерантність 
повинна виявляти кожна людина, групи людей та держави.

3. Толерантність – це обов’язок сприяти утвердженню прав людини, 
плюралізму (зокрема культурного плюралізму), демократії та правопо-
рядку. Толерантність – це поняття, що означає відмову від догматизму 
й абсолютизму, утвердження норм, затверджених у міжнародно-право-
вих актах у галузі прав людини.

Ознаки толерантної поведінки (Я гарний, ти – гарний)7:
– використовує Я-висловлювання;
– говорить прямо й відкрито, вміє просити й відмовляти, вміє при-

ймати відмову;
– схильний до компромісів, пропонує їх сам;
– застосовує емфатичне слухання.

7 16 листопада Міжнародний день толерантності. Урок толерантності «...що поєд-
нує усіх і дає право на індивідуальність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.4uth.gov.ua/tolerance/toleranceday/lesson%20of%20tolerance.htm

Продовження додатка 4 до теми 1.1
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Тема 1.2. КСЕНОФОБІЯ – НЕГАТИВНЕ СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Час проведення: 45 хв.
Аудиторія: 15–20 осіб.

План:

1.2.1. Міф про ксенофобію (4 хв).
1.2.2. Об’єднання в МАЛІ ГРУПИ за методом КАЛЕЙДОСКОП (3 хв).
1.2.3. Перший етап методу КАЛЕЙДОСКОП (5 хв).
1.2.4. Другий етап методу КАЛЕЙДОСКОП (17 хв).
1.2.5. Третій етап методу КАЛЕЙДОСКОП (12 хв).
1.2.6. Випадок у Західній Європі (4 хв).

Обладнання: стільці, розставлені колом, аркуші паперу, маркери, 
ПРАВИЛА проведення занять.

Роздаткові матеріали: 1) картки для об’єднання в групи (виготови-
ти копію, розфарбувати символи чотирма кольорами, розрізати і роз-
дати кожному учаснику заняття); 2) завдання до п. 1.2.3 (виготовити 
копію і роздати кожній групі окреме завдання); 3) завдання до п. 1.2.4 
(виготовити копію і роздати кожній групі окреме завдання).

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.1.1. Міф про ксенофобію (4 хв)

Тема заняття «Ксенофобія – негативне суспільне явище».
Але перед з’ясуванням цього поняття та його форм зробимо малень-

кий екскурс в історію.
Всі ми знаємо і любимо слухати міфи та легенди Древньої Греції. 

Серед відомих героїв виділяється така постать, як Геракл. Він був сином 
бога Зевса та звичайної земної жінки. Свого часу Геракл прославився 
12 подвигами, але подвигів було значно більше. Серед них – міф про бо-
ротьбу Геракла з єгипетським царем Бусірісом, який приносив у жертву 
чужоземців.

Річ у тім, що ще за тих історичних часів ставлення до чужоземців 
було неоднозначним, але найчастіше – негативним.

Це підтверджується розповіддю про те, як цар Бусіріс приносив у 
жертву Зевсу лише чужоземців і так захопився, що коли Геракл при-
був до Єгипту, Бусіріс наказав і його принести у жертву. Звичайно 
Геракл, коли його підвели до жертовного алтаря, убив палицею і жреців, 
і Бусіріса.

Міф про перемогу Гераклом Бусіріса є ще одним підтвердженням 
того, що не можна відноситися до всього чужорідного вороже.

А тепер звернемося до визначення поняття «ксенофобія», яке має 
саме грецьке походження.

Так, слово «ксенофобія» походить з грецьких коренів: «xenos» – чужі, 
сторонні і «phobos» – страх8.

Поняття «ксенофобія» вживається у двох значеннях:
1) нав’язливий страх перед незнайомими людьми, острах чужих;
2) ворожість, нетерпимість, ненависть і презирство до осіб іншої 

віри, культури, національності, до іноземців, представників інших регі-
онів, а також до чогось незнайомого, чужого, незвичного.

Всю силу своєї нетерпимості людина може проявляти як у вигляді 
образ, так і в посяганні на життя та здоров’я іншої особи.

1.2.2. Об’єднання в МАЛІ ГРУПИ за методом КАЛЕЙДОСКОП (3 хв)

Ксенофобія проявляється в різних формах і течіях. Ми сьогодні роз-
глянемо тільки основні форми ксенофобії. Для того щоб розібратися в їх 
різноманітті, застосуємо метод «КАЛЕЙДОСКОП». Для цього спочатку 
створимо «домашні» групи, потім ви працюватимете в «експертних» гру-
пах, а наприкінці знову повернетеся до «домашніх». Чіткіше структуру 
КАЛЕЙДОСКОПУ зрозумієте під час проведення заняття. За допомо-
гою КАЛЕЙДОСКОПУ ми опрацюємо найбільшу кількість інформації за 
найкоротший час, при цьому не застосовуючи традиційні методи, такі 
як її лекція чи завдання для самостійного вивчення.

Викладач роздає учасникам заздалегідь виготовлені картки чотирьох 
кольорів (червоний, синій, зелений, жовтий) з різними малюнками-симво-
лами: «амфора», «арфа», «шолом», «Трієра» (д о д а т о к  1  д о  т е м и  1 . 2 ).

Кожен з вас отримав по одній картці певного кольору з малюн-
ком-символом, який сьогодні символізує Давню Грецію. Тепер вам слід 
об’єднатися у «домашні» групи відповідно до малюнків на картках.

8 Словник іншомовних соціокультурних термінів [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://slovopedia.org.ua/39/53402/260813.html.
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1.2.3. Перший етап методу КАЛЕЙДОСКОП (5 хв)

Кожен учасник має оволодіти матеріалом про одну з форм ксено-
фобії (роздати д о д а т о к  2  д о  т е м и  1 . 2 ). Час на роботу – 5 хв. 
Звертаємо увагу, що у ваших матеріалах розкрито тільки одну форму 
ксенофобії з прикладом, який надається для кращого розуміння цього 
поняття. Ви можете також наводити власні приклади. Через 5 хвилин 
усі мають знати розданий матеріал. Допомагайте один одному.

1.2.4. Другий етап методу КАЛЕЙДОСКОП (17 хв)

Кожен із вас тепер знає по одній із форм ксенофобії. Подивіться на 
свої картки для розподілу на групи. Тепер зверніть увагу на колір карт-
ки. Запам’ятайте, де ви сиділи, і пересядьте за кольорами. Викладач до-
помагає зайняти нові місця (до 2 хв).

Як ви вже зрозуміли, у кожній з груп є один-два знавці одної з чотирьох 
форм ксенофобії. Завдання полягає в тому, щоб навчити один одного мати 
загальне уявлення щодо цих форм, які ви засвоїли в попередніх групах.

Для роботи надається 10 хв. Викладач допомагає правильно засто-
совувати процедуру: розподілити час, намагатися пояснити форми 
ксенофобії всім учасникам групи.

Тепер у кожній групі знають по чотири форми ксенофобії. Наступне за-
вдання ви вже виконували, тому сподіваємося на ефективну роботу (роздати 
д о д а т о к  3  д о  т е м и  1 . 2 ). У цьому матеріалі наводяться ще окремі 
форми ксенофобії, а також дотичні до неї категорії. Час на роботу – 5 хв.

1.2.5. Третій етап методу КАЛЕЙДОСКОП (12 хв)

А тепер просимо вас повернутися до «домашніх» груп, у яких ви пра-
цювали на початку заняття – за символами на картках. Викладач до-
помагає зайняти місця (до 2 хв). За 10 хв потрібно поділитися інфор-
мацією про той вид чи напрям ксенофобії, який ви розглянули, щоб усі 
оволоділи матеріалом з восьми опрацьованих категорій. Відбувається 
обговорення у «домашніх групах».

1.2.6. Випадок у Західній Європі (4 хв)

Для засвоєння матеріалу та перевірки набутих знань щодо форм і 
течій ксенофобії застосуємо метод «СТОП-КАДР». Викладач помірним 

темпом зачитує текст ситуації, а учасники мають наввипередки на-
зивати виявлені в ньому форми і течії ксенофобії, зупиняючи виклада-
ча фразою «Стоп-кадр». Після відповіді учасника викладач продовжує 
розповідь до наступного вигуку «Стоп-кадр». Відповіді учасників аргу-
ментуються та доповнюються.

Наприкінці обговорення викладач підсумовує опрацьований матері-
ал, запитує в учасників, що їм запам’яталося, а також дає відповіді на 
їхні питання.

Ситуація для методу «СТОП-КАДР». Одного дня в центрі західного 
європейського міста група поголених наголо, одягнених у форму, схожу 
до військової, але без розпізнавальних знаків щодо роду військ 
(а), голосно вигукувала «Європа для європейців!» (б), «Всі мігранти роз-
мовляйте англійською!» (в), «Християнство наша єдина релігія!» (г) тощо. 
Коли до них наблизилося двоє поліцейських, один з яких був темношкі-
рий, і попросили поводитися тихіше і припинити викрикувати ці гасла, 
молодчики накинулися на темношкірого поліцейського з кулаками (д).

Відповіді для викладача: а – «скінхеди», б – «етнофобія», в – «мовна ан-
типатія», г – «релігійна нетерпимість», д – «расизм».
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Додаток 1 до теми 1.2
(виготовити копію, розфарбувати символи 

чотирма кольорами, розрізати і роздати 
кожному учаснику заняття)

КАРТКИ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ У ГРУПИ

Додаток 2 до теми 1.2
(виготовити копію і роздати кожній групі 

окреме завдання)

ЗАВДАННЯ ДО ПУНКТУ 1.2.3

Завдання для групи «Амфора»

Расизм

Расизм – це переконання у тому, що одна раса від природи краща чи 
гірша за іншу. Усім відоме упередження про обраність білої раси (євро-
пеоїдної). Водночас представники монголоїдної та негроїдної рас також 
проявляють достатньо сильне упередження щодо «білих».

Приклад. З інтерв’ю дружини іноземця, громадянки України: «Я 
пов’язала своє життя з іноземцем і тепер розумію, що таке расова во-
рожість. На мене дивляться, як на ненормальну, тому що я живу з «чор-
ним». Але особливо важко дітям, бо у школі ніхто не сприяє нормальній 
адаптації дітей з іншим кольором шкіри»9.

9 Кобзін Д. О., Шейко Р. В., Мартиненко О. А., Белоусов Ю.Л. Ксенофобія в кон-
тексті поліетнічності українського суспільства. Результати соціологічного досліджен-
ня. – Харків, 2008. – 43 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.khpg.org/index.
php?id=1233953072
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Завдання для групи «Арфа»

Етнофобія

Етнофобія – упереджене, вороже ставлення до певної нації, народу, 
яке не засноване на раціональних міркуваннях10.

Різновидами етнофобії можна назвати:
– геноцид (крайня форма етнофобії, яка полягає у знищенні повніс-

тю або частково окремих груп населення чи цілих народів за наці-
ональними, етнічними й іншими мотивами);

– шовінізм (пропагування національної переваги над іншим наро-
дом (нацією). Найбільш повно шовінізм проявився в політиці фа-
шизму й у крайній формі націоналізму. Сьогодні шовінізм прояв-
ляється, як правило, у формі зневаги великих держав до їх менших 
сусідів);

– антисемітизм (одна з форм етнофобії, що виражається у ворожому 
ставленні до представників єврейського народу і культури).

Приклад. На інтернет-форумах часто можна прочитати численні 
скарги іноземців, які приїжджають до України, на те, що у разі оренди 
житла господарі свідомо завищують ціну проживання для них.

10 Етнофобія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

Продовження додатка 2 до теми 1.2

Завдання для групи «Трієра»

Релігійна нетерпимість

Релігійна нетерпимість – це активна незгода з поглядами, ціннос-
тями та традиціями прихильників інших релігійних вірувань.

Така нетерпимість може проявлятися як у формі неприйняття по-
глядів представників іншої віри, так і стати підґрунтям для міжконфе-
сійної боротьби та появи релігійних фанатиків, які фактично стають 
своєрідною зброєю у релігійній боротьбі.

У сучасному світі поширені прояви нетерпимості між мусульмана-
ми та християнами. Підґрунтям для такої форми ксенофобії є ключові 
розбіжності в моральних цінностях та у культурі християнства й ісламу, 
а також відгомони давніх хрестових походів.

Приклад. Європейці наполягають на тому, щоб мігранти-мусуль-
мани практикували релігійну терпимість і пристосувалися до ціннос-
тей їхніх країн. Арабо-мусульманські ж меншини об’єднуються в окре-
мі групи та сповідують власний спосіб життя відповідно до моральних 
норм, що викладені в Корані11.

Завдання для групи «Шолом»

Зневага між представниками жіночої та чоловічої статі (сексизм)

Сексизм – це ідеологія, яка встановлює нерівні права чоловіків і жі-
нок, або ж статеву нерівність. Домінування жінок ми називаємо матрі-
архатом, а домінування чоловіків – патріархатом12.

Сьогодні більш розповсюдженим є саме чоловічий сексизм, тому що 
ідея рівноправності чоловіка та жінки виникла не так давно і є популяр-
ною більшою мірою в європейських країнах і США.

Приклад. Сексизм часто проявляється у професійних стосунках. 
Так, до жінок менше прислухаються у вирішенні робочих питань, але 
критикують частіше. Також нерідко при рівнозначних посадах перше й 
останнє слово залишається за колегами-чоловіками.

11 На основі джерела: Черпіта Т. М. Сучасні християнсько-мусульманські відносини 
в Європі: проблема співіснування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
librius.net/b/44275/read.

12 Сексизм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/.

Продовження додатка 2 до теми 1.2
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Додаток 3 до теми 1.2
(виготовити копію і роздати кожній групі окреме завдання)

ЗАВДАННЯ ДО ПУНКТУ 1.2.4

Завдання для групи з картками червоного кольору

Нетерпимість за ознакою віку або стану здоров’я

Нетерпимість за ознакою віку або стану здоров’я – це одна з най-
поширеніших форм ксенофобії, яка пов’язана з ворожим або презирли-
вим ставленням до певних категорій осіб, таких як інваліди, особи, що є 
ВІЛ-інфікованими або хворими на СНІД і туберкульоз, психічно хвори-
ми тощо.

Таке ставлення здебільшого засноване на давній боязні заразитися 
під час спілкування з такими людьми смертельною хворобою.

Не оминає ця проблема і людей похилого віку.

Приклад. В Україні для людей з обмеженими можливостями є ак-
туальною проблема фактичної відсутності обладнання пандусами 
під’їзних шляхів до місць громадського харчування, супермаркетів, 
державних установ.

Завдання для групи з картками синього кольору

Інші форми ксенофобії

1. Політична нетерпимість – це нетерпиме ставлення між при-
хильниками різних політичних поглядів. Причиною політичної нетер-
пимості насамперед є недостатня культура людини.

Приклад. В українському суспільстві політична нетерпимість прояв-
ляється, зокрема, через зловживання політичних діячів такими поняття-
ми, як «Схід – Захід», а також необ’єктивне, упереджене ставлення до пере-
ваг чи недоліків розширення зв’язків України з Російською Федерацією, 
Європейським союзом чи військово-політичним альянсом НАТО.

2. Мовна антипатія – це неприйняття та неповага до можливості 
особи розмовляти рідною мовою. Така форма ксенофобії проявляєть-
ся в країнах, де історично на території однієї держави співіснували 
різні мови у великої кількості населення (Канада, Бельгія, Швейцарія, 
Україна).

Приклад. За радянської доби у країнах Балтії ніколи не вдавалося 
повністю русифікувати місцеве населення. Серед «російськомовного 
населення» рівень володіння місцевими мовами був практично нульо-
вий, що ділило суспільство на дві практично не пов’язані одна з одною 
спільноти. Сьогодні, коли володіння державною мовою є необхідною 
умовою одержання громадянства та розвитку, росіяни за походженням 
масово оволодівають литовською, латиською та непростою для інозем-
ців естонською мовами.

Завдання для групи з картками зеленого кольору

Дискримінація

Дискримінація – це будь-яке виключення або обмеження у правах, 
що проявляється у активних діях особи чи групи осіб через ксенофоб-
ські причини.

Дискримінація за ознакою раси, релігії, ґендера, етнічної прина-
лежності, походження, національності або сексуальної орієнтації забо-
ронена у багатьох міжнародних документах, таких як Загальна декла-
рація прав людини13.

Приклад. Працевлаштування на роботу часто пов’язане з певними 
критеріями для претендентів, що вказують на дискримінацію особи. 
Це може бути відмова претендентам з не слов’янською зовнішністю на 
підставі того, що роботодавець орієнтується тільки на слов’янського по-
купця його продукції.

13 Дискримінація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/
wiki/.

Продовження додатка 3 до теми 1.2
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Практичне право: на попередження ксенофобії:

Завдання для групи з картками жовтого кольору

Ксенофобські угруповання

Ксенофобські угруповання – це неформальні або офіційні органі-
зації, що пропагують активні дії або висловлювання на ґрунті ксенофо-
бії (неонацисти, скінхеди, ваххабіти тощо).

У більшості цивілізованих держав такі утворення не можуть бути 
офіційно визнані з огляду на їх ідеологічні погляди та дії. Тому більшість 
держав проводить політику активної протидії їх протиправним акціям.

Разом з тим в окремих державах Близького Сходу подібні течії та 
рухи офіційно представляють державну політику.

Приклади14.
1. Взимку 2005 року в Києві група молодиків, стрижених наголо, 

одягнених у куртки, схожі на військову форму, називаючи себе «наци-
скінхедами», напала і завдала шкоди здоров’ю темношкірому співробіт-
нику іноземного посольства. Його «білого» супутника слов’янської зо-
внішності не чіпали.

2. У березні 2006 року в Севастополі було сплюндровано пам’ятний 
знак єврейським жертвам фашистів. На знакові було намальовано нео-
нацистські та антисемітські гасла, характерні для «наци-скінхедів».

3. Навесні 2007 року група з 14 молодих людей, які назвали себе 
«скінхедами», напали на бразильського темношкірого футболіста у цен-
трі Києва, використавши газовий балончик, та побили його ногами.

14 На основі джерела: Буткевич М. Ксенофобські та расистські прояви в Україні 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://antifa-kiev.at.ua/publ/1-1-0-28.

Продовження додатка 3 до теми 1.2 МОДУЛЬ 2

КСЕНОФОБІЯ ЯК ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ

Тема 2.1. Право на захисті від дискримінації

Тема 2.2. Ксенофобія – крок до насильства

Тема 2.3. Як діяти у разі вияву ксенофобії

Тема 2.4. Юридична відповідальність за правопорушення 
    на ґрунті ксенофобії

Тема 2.5. Засоби з профілактики явищ ксенофобії
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Тема 2.1. ПРАВО НА ЗАХИСТІ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ

Час проведення: 45 хв.
Аудиторія: 15–20 осіб.

План:

2.1.1. Порушення прав людини через дискримінацію (8 хв).
2.1.2. Законодавство проти ксенофобії і дискримінації (18 хв).
2.1.3. Вправа «Назви, яка дискримінація» (12 хв).
2.1.4. Обговорення прав, які захищають від дискримінації (7 хв).

Обладнання: стільці, дошка для записів, маркери, ПРАВИЛА про-
ведення занять.

Роздаткові матеріали: 1) правові ситуації для визначення форм 
дискримінації (виготовити копію для викладача); 2) загальні права 
і свободи, визначені у міжнародних документах щодо заборони дис-
кримінації (виготовити достатню кількість копій і роздати групам); 
3) права і свободи, визначені в законодавстві України щодо заборони 
дискримінації (виготовити достатню кількість копій і роздати гру-
пам); 4) таблиця для заповнення до пункту 2.1.2 (виготовити копії і роз-
дати кожній групі); 5) завдання для груп до п. 2.1.4 (виготовити копію 
і роздати кожній групі окреме завдання).

ХІД ЗАНЯТТЯ

2.1.1. Порушення прав людини через дискримінацію (8 хв)

Сьогодні ми розпочнемо розгляд другого модуля з тренінгового 
комплексу «Практичне право: на попередження ксенофобії», який має 
назву «Ксенофобія як правове явище». Протягом першого модуля ми 
з’ясували основні поняття, що стосуються питання ксенофобії, а те-
пер розглянемо його більш конкретно з правової точки зору, зокрема: 
до чого може призвести ксенофобія; що таке дискримінація; яка роль 
правоохоронних органів у запобіганні та припиненні правопорушень 
на ґрунті ксенофобії; яка юридична відповідальність за такі правопору-
шення; як діяти, якщо порушено ваші права; які засоби з профілактики 
явищ ксенофобії та ін.

Отже, перейдемо до теми нашого заняття, але спершу дайте відпо-
відь на питання: Як називається будь-яка відмінність, виключен-
ня, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здій-
снення прав людини15? Запитуємо аудиторію. Це – дискримінація.

Фактично дискримінація є ксенофобією, яка виражається у діях. 
Поняття це негативне та недопустиме у правовій державі, тому є необ-
хідність розглянути його детальніше.

Розглянемо правову ситуацію, що стосується іноземних громадян. 
Уявіть, що ви громадянин іншої країни, наприклад Іраку, і тимчасово 
проживаєте та навчаєтеся в Україні. У суботу ви вирішили прогулятися 
міським парком, до вас підходить працівник патрульної служби міліції 
та вимагає пред’явити паспорт для перевірки реєстрації. Як ви вважа-
єте, чи правомірною є така вимога і чи маєте ви право відмо-
витися? Учасники відповідають, пояснюють відповіді. Викладач під-
сумовує.

Звичайно, неправомірно підозрювати особу в правопорушенні (від-
сутності реєстрації), виходячи з необґрунтованих припущень. Лише в 
одному випадку співробітник міліції має право перевіряти документи, 
що засвідчують особу громадянина – якщо є достатні підстави підо-
зрювати його в здійсненні правопорушення (злочину). Наприклад, 
коли свідки прямо вкажуть на цю особу, що саме вона скоїла злочин, 
чи коли передбачається, що особа перебуває в розшуку. Якщо ж таких 
підстав нема, то означені дії є порушенням закону (дискримінацією) і ви 
маєте право скаржитися на них.

Отож, ми бачимо, що дискримінація є явищем не лише соціальним, 
а й правовим, і державою створено інститути для врегулювання питан-
ня з захисту прав людини та недопущення дискримінації.

Тема нашого заняття така: «Право на захисті від дискримінації», 
і сьогодні основна мета – дізнатися про те, як законодавство регулює 
питання дискримінації в Україні, які права людини захищають від дис-
кримінації за будь-якими ознаками.

Та перш ніж продовжити, давайте повторимо ПРАВИЛА проведення 
наших занять. Бажаючі учасники називають по одному правилу.

2.1.2. Законодавство проти ксенофобії і дискримінації (18 хв)

Акти дискримінації можуть відбуватися відкрито або таємно, вони 
можуть набувати значного поширення, здійснюватися окремими осо-

15 Дискримінація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/
wiki/Дискримінація



4342

Практичне право: на попередження ксенофобії: ЧАСТИНА ПЕРША. Модуль 2. Ксенофобія як правове явище

бами або групами осіб, можуть бути систематичними або ні, незначни-
ми (наприклад, поширені в побуті анекдоти про молдаван) або такими, 
що завдають значної психічної, матеріальної або фізичної шкоди жерт-
вам.

Для початку, перед тим як розглядати законодавство, давайте закрі-
пимо розуміння вами змісту дискримінації та перевіримо, чи зможете 
ви розпізнати дискримінацію у нескладних правових ситуаціях, про-
вівши невелике опитування. Ви заслухаєте кілька правових ситуацій, 
які містять дискримінацію. Завдання полягає у тому, щоб визначити, 
чи присутня в них дискримінація і за якою ознакою, коротко пояснив-
ши, чому ви так вважаєте. Застосовуємо метод АНАЛІЗ ПРАВОВИХ 
СИТУАЦІЙ, для цього викладач використовує д о д а т о к  1  д о  т е м и 
2 . 1 .  Викладач по черзі зачитує ситуації, щоразу відповідає будь-хто 
з учасників, інші доповнюють, ставлять запитання. Відбувається об-
говорення. Викладач підсумовує.

Інформація для викладача: 1 – дискримінація за релігійною прина-
лежністю; 2 – дискримінація за національною ознакою; 3 – дискримінація 
за статтю та за віком; 4 – дискримінація відсутня, вимога працедавця 
є об’єктивною необхідністю, оскільки без знання мови пілот не зможе 
спілкуватися належним чином, від цього залежить життя людей.

Об’єднуємо аудиторію у чотири групи за розташуванням. А зараз 
кожна група отримає матеріал – це витяги з законодавства, що регулює 
питання дискримінації. Роздаємо д о д а т о к  2  і  3  д о  т е м и  2 . 1 .

Правила такі: кожна група опрацьовує матеріали 7 хвилин. 
Працюючи у МАЛИХ ГРУПАХ ви маєте з’ясувати, які права людини за-
хищають від дискримінації в запропонованих документах та законах, 
і, заповнивши таблицю за допомогою методу ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦЬ 
(роздаємо д о д а т о к  4  д о  т е м и  2 . 1 ), порівняти вітчизняне зако-
нодавство з міжнародними документами. У перший стовпчик слід впи-
сати право, що захищає від дискримінації, у другий – міжнародні доку-
менти, якими це право декларується, у третій – закони України щодо 
цього права. Кожна група має виписати не менше семи прав. Потім 
представники від кожної групи по черзі озвучать напрацювання, і та-
ким чином ми разом порівняємо, наскільки схожі і чим відрізняються 
міжнародні документи й українські закони та документи та зробимо 
висновок, чи втілено вимоги документів у конкретних законах, чи вони 
мають лише декларативний характер.

Відбувається робота у МАЛИХ ГРУПАХ. Далі представники від груп 
відповідають, після чого спільно обговорюються схожості та відміннос-
ті міжнародних та українських документів. Викладач підводить під-
сумки.

Отже, ми з’ясували, що і міжнародні акти, і закони України схожі 
між собою й проголошують рівні права людей. Основна відмінність по-
лягає у тому, що міжнародні декларації по суті є рекомендаціями міжна-
родного рівня, і їх порушення важко довести і захистити права. Закони 
України мають відповідати міжнародним стандартам, деталізувати їх, 
встановлювати відповідальність за їх порушення.

Слід сказати, що українське законодавство не досконале, тому часто 
містить норми, які, як і в міжнародних конвенціях, лише декларують не-
допущення дискримінації, але відповідно до яких неможливо притягну-
ти до відповідальності. Ви, напевне, чули по радіо чи телебаченню, що 
такі закони часто називають недієвими, їх потрібно доопрацьовувати.

1.1.3. Вправа «Назви, яка дискримінація» (12 хв)

А тепер, коли ви вже володієте певними знаннями щодо прав, про-
ведемо модифікований метод, що поєднує КРИГОЛАМ та РОЛЬОВУ ГРУ. 
Правила такі: кожна з груп, попередньо порадившись (2–3 хвилини), вига-
дує правову ситуацію, що стосуватиметься дискримінації (порушення пев-
ного права). Потім необхідна кількість представників кожної з груп почер-
гово вийдуть на середину аудиторії та розіграють вигадану сценку, а інші 
учасники мають відгадати, у чому тут дискримінація, яке право порушене.

Викладач роздає групам д о д а т о к  5  д о  т е м и  2 . 1 , так, щоб 
інші групи не дізналися про завдання один одного.

Проводимо метод, надаємо групам час для обговорення, після чого 
групи по черзі показують правові ситуації, якщо вистачає часу, групи 
можуть підготувати та показати одразу дві ситуації. Викладач має 
надати допомогу групам, які працюють недостатньо активно.

1.1.1. Обговорення прав, які захищають від дискримінації (7 хв)

Отож, через дискримінацію порушуються права людини. Давайте 
закріпимо отриману протягом заняття інформацію, для цього згадає-
мо права, які захищають від дискримінації. Одна з груп називає право, 
інша – його пояснює. Таким чином відбувається одне або більше «кіл об-
говорення» залежно від залишку часу.

Після обговорення викладач пропонує аудиторії подумати над за-
питанням: Як ви вважаєте, чи необхідно додатково гаранту-
вати права людини щодо попередження дискримінації? Які? 
Відповідають бажаючі.
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Додаток 1 до теми 2.1
(виготовити копію для викладача)

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ 
ДИСКРИМІНАЦІЇ

1. У московському метро було побито двох жінок мусульманок, че-
рез те, що вони були одягнені у хіджаби (хустки, що закривають голову і 
шию, при цьому обличчя жінки залишається відкритим)16.

2. В Україні навчальні плани та інструкції щодо вивчення ромської 
мови наявні лише в «недільних школах», хоча у загальноосвітніх і до-
шкільних закладах освіти наразі додатково до української та російської 
мов існує можливість вивчати деякі мови національних меншин, на-
приклад, румунську, угорську, молдавську, кримськотатарську, поль-
ську, болгарську, словацьку, іврит, гагаузьку, чеську та грецьку мови17.

3. Оголошення у газеті про пошук працівників: «На посаду менедже-
ра з продажу товарів потрібен чоловік до 40 років…».

4. Генадченко Василя не прийняли на роботу до авіакомпанії між-
народних перельотів «Політ плюс» у зв’язку з тим, що він не володів ан-
глійською достатньою мірою для займання вакантної посади першого 
пілота.

16 На основі джерела: После терактов в московском метро избили двух мусульманок 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lb.ua/news/2010/03/29/34958_Posle_
teraktov_v_moskovskom_metr.html

17 Розробка загальнонаціонального плану дій для ромів України. Оцінка ситуації на 
замовлення Ради Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umdpl.info/
files/docs/1234776486.doc

Додаток 2 до теми 2.1
(виготовити достатню кількість копій і роздати групам)

ЗАГАЛЬНІ ПРАВА І СВОБОДИ, ВИЗНАЧЕНІ У МІЖНАРОДНИХ 
ДОКУМЕНТАХ ЩОДО ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Міжнародними документами визначено заборону дискримінації, 
її визнано злочином; держави учасниці зобов’язуються сприяти вихо-
ванню поваги, розуміння, терпимості між усіма особами, що прожива-
ють в межах їхньої території, незалежно від їхньої етнічної, культурної, 
мовної або релігійної самобутності тощо. Ці вимоги передбачають за-
кріплення і реалізацію таких прав і свобод:

– кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, незалежно 
від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або 
інших переконань, національного чи соціального походження, 
майнового, станового або іншого становища (ст. 2 Загальної декла-
рації прав людини);

– право на повну рівність між особами, які належать до національ-
ної меншини, та особами, які належать до більшості населення, у 
всіх сферах економічного, соціального, політичного та культурно-
го життя (ст. 4 Рамкової конвенції Ради Європи про захист націо-
нальних меншин);

– право на рівноправну участь представників усіх расових, культур-
них, мовних та релігійних груп в усіх сферах життя суспільства (на-
дання спеціальних квот у навчальних закладах, при забезпеченні 
житлом на ринку праці, у судових органах та ін.) (п. 108 Декларації 
ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації);

– право рівності перед законом та на рівний правовий захист (ст. 
7 Загальної декларації прав людини; ст. 4 Рамкової конвенції Ради 
Європи про захист національних меншин);

– право активної участі у прийнятті рішень на національному і, 
де це необхідно, регіональному рівні, стосовно тої меншини, до 
якої вони належать, або тих регіонів, у яких вони проживають, 
у порядку, що не суперечить національному законодавству (ст. 2 
Декларації ООН про права осіб, що належать до національних або 
етнічних, релігійних та мовних меншин);

– право на свободу мирних зборів, свободу асоціацій (об’єднань) 
(ст. 20 Загальної декларації прав людини; ст. 7 Рамкової конвенції 
Ради Європи про захист національних меншин);
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– право на свободу думки, совісті, релігії, тобто, мати релігійні або 
інші переконання на свій вибір (ст. 9 Конвенції Ради Європи про 
захист прав людини і основоположних свобод; ст. 18 Загальної де-
кларації прав людини; ст. 18 Міжнародного пакту про громадян-
ські і політичні права; ст. 7 Рамкової конвенції Ради Європи про за-
хист національних меншин);

– право на самобутність національних чи етнічних, культурних, 
релігійних і мовних меншин, заохочування державою створення 
умов для розвитку їх самобутності (зокрема релігії, мови, традиції 
та культурної спадщини) (ст. 1, 4 Декларації ООН про права осіб, 
що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних 
меншин; ст. 5 Рамкової конвенції Ради Європи про захист націо-
нальних меншин);

– право на вивчення рідної мови або навчання рідній мові, право 
користуватися своєю мовою у приватному житті та публічно, 
право на запровадження та використання регіональних мов у 
процедурах судочинства, а також забезпечення їх використан-
ня адміністративними органами (ст. 4 Декларації ООН про пра-
ва осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та 
мовних меншин; статті 7–10 Європейської хартії регіональних мов 
або мов меншин; ст. 14 Рамкової конвенції Ради Європи про захист 
національних меншин).

Додаток 3 до теми 2.1
(виготовити достатню кількість копій і роздати групам)

ПРАВА І СВОБОДИ, ВИЗНАЧЕНІ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
ЩОДО ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Конституція України в преамбулі зазначає, що український народ – 
це громадяни України всіх національностей. Вона та інші документи 
містять зобов’язання держави щодо забезпечення та дотримання прав 
національних меншин та ін.:

– усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свобо-
ди людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21 Конституції 
України);

– всім громадянам держави, незалежно від їх національного похо-
дження, гарантуються рівні політичні, соціальні, економічні 
та культурні права і свободи (ст. 1 Закону України «Про націо-
нальні меншини в Україні»; ст. 1 Декларації прав національностей 
України);

– не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольо-
ру шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, ет-
нічного та соціального походження, майнового стану, місця про-
живання, за мовними або іншими ознаками (ст. 24 Конституції 
України);

– право на звернення до суду та до інших державних органів для 
захисту особистих, майнових та інших прав іноземців та осіб 
без громадянства (ст. 22 Закону України «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства»);

– право кожного на свободу світогляду та віросповідання (ст. 35 
Конституції України);

– право на свободу совісті тобто право мати і відстоювати власні 
переконання (ст. 17 Закону України «Про правовий статус інозем-
ців та осіб без громадянства»);

– держава сприяє …також розвиткові етнічної, культурної, мов-
ної та релігійної самобутності всіх корінних народів і націо-
нальних меншин України. (ст. 2 Декларації прав національностей 
України; ст. 11 Конституції України);

– право всім народам і національним групам вільного користуван-
ня рідними мовами в усіх сферах суспільного життя, включаю-
чи освіту, виробництво, одержання й розповсюдження інформації 
(ст. 3 Декларації прав національностей України);

Продовження додатка 2 до теми 2.1
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– всім національним меншинам держава гарантує права на націо-
нально-культурну автономію: користування і навчання рідною 
мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах 
або через національні культурні товариства, розвиток національ-
них культурних традицій, використання національної символіки, 
відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задо-
волення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформа-
ції, створення національних культурних і навчальних закладів та 
будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодав-
ству (ст. 6 Закону України «Про національні меншини в Україні»);

– друковані засоби масової інформації в Україні не можуть бути ви-
користані для пропаганди війни, насильства та жорстокості, а 
також розпалювання расової, національної, релігійної ворож-
нечі (ст. 3 Закону України «Про друковані засоби масової інформа-
ції (пресу) в Україні»);

– при місцевих радах народних депутатів можуть утворюватися і 
функціонувати на громадських засадах дорадчі органи з пред-
ставників національних меншин. (ст. 5 Закону України «Про на-
ціональні меншини в Україні»);

– забороняється утворення та діяльність політичних партій та 
громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані 
на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі (ст. 37 
Конституції України).

Додаток 4 до теми 2.1
(виготовити копії і роздати кожній групі)

ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ДО п. 2.1.2

Права людини
Міжнародні 

документи, в яких 
закріплено право

Закони України,
в яких закріплено 

право

Продовження додатка 3 до теми 2.1
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Додаток 5 до теми 2.1
(виготовити копію і роздати кожній групі окреме завдання)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ГРУП ДО п. 2.1.3

Завдання для першої групи

Вигадайте та покажіть у діях правову ситуацію, в якій буде відобра-
жено порушення права на свободу слова; права на майно та свободу 
розпоряджатися своєю власністю.

Завдання для другої групи

Вигадайте та покажіть у діях правову ситуацію, в якій буде відобра-
жено порушення права на працю; права на життя.

Завдання для третьої групи

Вигадайте та покажіть у діях правову ситуацію, в якій буде відобра-
жено порушення права на отримання освіти рідною мовою; права на 
свободу віросповідання.

Завдання для четвертої групи

Вигадайте та покажіть у діях правову ситуацію, в якій буде відобра-
жено порушення виборчого права; права на вступ до шлюбу.

Тема 2.2. КСЕНОФОБІЯ – КРОК ДО НАСИЛЬСТВА

Час проведення: 45 хвилин.
Аудиторія: 15–20 осіб.

План:

2.2.1. «Мова ворожнечі» – перший крок до ксенофобії (15 хв).
2.2.2. Наслідки ксенофобії (13 хв).
2.2.3. Звідки виникає ненависть (7 хв)?
2.2.4. Перевірка отриманих знань з теми (10 хв).

Обладнання: дошка (екран) для записів, маркери, стільці, ПРАВИЛА 
проведення занять.

Роздаткові матеріали: 1) поширені в молодіжному середовищі об-
разливі вирази для їх виправлення на коректні (виготовити копію, роз-
різати та роздати учасникам одну на двох); 2) «мова ворожнечі»: ко-
ротка довідка (виготовити копії та роздати учасникам одну на двох); 
3) наслідки ксенофобії (виготовити копії та роздати кожній групі).

ХІД ЗАНЯТТЯ

2.2.1. «Мова ворожнечі» – перший крок до ксенофобії (15 хв)

Часто люди стають об’єктами ксенофобії, яка може виразитися 
у дискримінацію, насильство, завдання шкоди життю або здоров’ю. 
Отож, сьогоднішнє заняття ми присвятимо темі «Ксенофобія – крок до 
насильства».

А продовжити його в атмосфері дружності та плідної співпраці до-
поможе повторення ПРАВИЛ проведення наших занять. Повторюємо 
ПРАВИЛА.

Іноді попередити конфлікт, налаштувати на дружній лад можна про-
сто сказавши те саме, але іншими, необразливими словами. Наприклад, 
у США образливо, як свідчення ворожого ставлення звучить слово 
«негр», тому там прийнято вживати політкоректне – «афроамерика-
нець». Пропонуємо вам підібрати коректні звертання на зміну нетоле-
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рантним, зазначеним на аркушах, які ви отримаєте. Застосовуємо ме-
тод ПАРАФРАЗУВАННЯ. Роздаємо завдання по одному на двох учасни-
ків (д о д а т о к  1  д о  т е м и  2 . 2 ) і даємо час (1 хвилину) на роздуми. 
Учасники працюють у парах. Після чого опитуємо аудиторію, учасни-
ки можуть доповнювати відповіді один одного. Викладач підсумовує.

Справді, краще звучатимуть запропоновані вами звертання. 
(Інформація для викладача, щодо можливих варіантів перефразування 
звертань18: урка – особа, яка відбуває/ла покарання в місцях позбав-
лення волі; лузер – людина, якій не щастить; ботан – людина, яка від-
дає надмірну перевагу навчанню на противагу відносинам у колективі 
та спорту; гальмо – людина, яка повільно реагує; америкос – амери-
канець; мажор – людина, яка демонстративно хизується своїм матері-
альним благополуччям; нарік – людина, що страждає від наркотичної 
залежності; чайник – людина без досвіду в певній галузі; сачок – лю-
дина, яка ухиляється від виконання своїх обов’язків; шишка – людина, 
яка займає значуще місце в суспільстві чи організації; алкаш – людина, 
яка страждає від алкогольної залежності; качок – людина, що володіє 
великою фізичною силою або яка займається одним з видів спорту чи 
фізкультури з формування власного тіла, напр., культуризмом; чурка 
– зневажливе прізвисько людей азіатського походження; хлюпік – лю-
дина неміцної статури; очкарик – людина, що носить окуляри; бомж – 
людина без визначеного місця проживання, безхатченко; ліміта – зне-
важлива назва вихідців з провінції у великих містах; селюк – житель 
села; хохол – зневажливе прізвисько українців; кацап – зневажливе 
прізвисько росіян; тощо). Людина, яка використовує їх, спілкується 
«мовою толерантності». А якою мовою у такому разі розмовляти-
ме людина, що використовує ксенофобні, ворожі звертання, ви-
рази? Учасники з допомогою викладача приходять до висновку, що це 
«мова ворожнечі».

Отже, для вираження ксенофобії може використовуватися мова 
ворожнечі. Запитуємо аудиторію: Чи може хтось дати пояснен-
ня поняття «мова ворожнечі»? Вислуховуємо думки бажаючих. 
Доповнюємо. Роздаємо аудиторії аркуші з визначенням (д о д а т о к  2 
д о  т е м и  2 . 2 ).

18 На основі джерел: О. Кондратюк Молодіжний сленг як мовне явище [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n38texts/kondratyuk.htm; М. Гапішко 
Доповнення до «Першого словника українського молодіжного сленгу» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://trypillia.narod.ru/articles/ga.htm; это горькое сло-
во – лимита http://vmeste.org/tema/about_0066.shtml; Словарь молодёжного 
сленга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teenslang.su/content.
html?&slang=students&page=3; Словарь сленга молодежный [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://slanger.ru/?mode=library&r_id=3.

Мова ворожнечі19 (англ. «hate speech») – це будь-яке самовиражен-
ня, з елементами заперечення принципу рівності всіх людей у правах. 
Мова ворожнечі ієрархічно зіставляє різноманітні групи людей та оці-
нює особисті якості конкретних осіб на підставі їх належності до тієї або 
іншої групи.

Мова ворожнечі може містити заклик до насильства, погрозу, обра-
зу, наклеп, дискримінацію тощо.

Мова ворожнечі буває різною, наприклад:
– прямою та непрямою

Пряма мова ворожнечі відкрито називає об’єкт ненависті. Непряма 
підносить одну групу над рештою людства, заперечує індивідуальні 
права і обстоює колективні або виражає нерівність між групами людей.

– публічною та приватною
Публічна мова ворожнечі виходить від так званих публічних осіб: 

посадових і службових осіб органів влади, політиків тощо. Публічною є 
і мова ворожнечі, вміщена у нормативних актах, передана чи надруко-
вана за допомогою засобів масової інформації, вміщена у рекламі тощо.

До публічних осіб вимоги щодо недопущення мови ворожнечі є під-
вищеними.

Наприклад, вимога кодексів журналістської етики полягає у відпові-
дальному викладі матеріалу. Журналіст має уникати у своїх публікаціях 
і передачах образ з приводу національних, расових, етичних та релігій-
них поглядів і почуттів людей, протидіяти екстремізму та обмеженню 
громадянських прав за будь-якими ознаками20.

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про друковані засоби масової інфор-
мації (пресу) в Україні» друковані засоби масової інформації в Україні не 
можуть бути використані для пропаганди війни, насильства та жорсто-
кості; розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі.

Наприклад некоректним є використання ярликів у ЗМІ («особа кав-
казької національності», «ісламський тероризм» тощо), що розпалює 
ксенофобні настрої у суспільстві.

Приватна – вживається у приватному (особистому) спілкуванні.

– криміналізованою та некриміналізованою.
Криміналізованою мова ворожнечі стає тоді, коли за її використан-

ня законодавством певної держави передбачено покарання.

19 На основі джерела: Мова ворожнечі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.xenodocuments.org.ua/hate_speech

20 Кодекс професійної етики українського журналіста прийнятий на Х з’їзді 
Національної спілки журналістів України (квітень 2002 року) [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: HTTP://WWW.CJE.ORG.UA/CODECS/43/



5554

Практичне право: на попередження ксенофобії: ЧАСТИНА ПЕРША. Модуль 2. Ксенофобія як правове явище

2.2.2. Наслідки ксенофобії (13 хв)

Ми розглянули поняття «мови ворожнечі», але це лише один з мож-
ливих наслідків ксенофобії. Запитання до аудиторії: Які ще існують 
наслідки ксенофобії? Учасники називають.

Отож, наслідки ксенофобії можна розмежувати. Вони можуть сто-
суватися як вузького кола людей, так і цілих держав, народностей. 
Наприклад це: словесні образи, ксенофобні написи на архітектур-
них пам’ятках, відмова у прийнятті на роботу через національну 
приналежність, мітинг із закликом верховенства нації тощо.

Розглянемо конкретніше деякі з них. Але спершу об’єднаємося у 
групи. Для цього розрахуйтеся за порами року: «зима», «весна», «літо», 
«осінь». Таким чином у нас утворилися чотири групи. Роздаємо гру-
пам д о д а т о к  3  д о  т е м и  2 . 2 . Застосовуємо метод ЗНАЙДІТЬ 
ВІДПОВІДНІСТЬ, і пропонуємо учасникам, відмітивши записом, поєдна-
ти поняття з їх прикладами. Перша група визначатиме, які з запропо-
нованих прикладів відповідають поняттям стереотип та публічна «мова 
ворожнечі»; друга – насильство та публічні акції у підтримку ксенофобії; 
третя – дискримінація та Голокост; четверта – упередження та зловмис-
не пошкодження приватних або суспільних об’єктів майна.

Відповіді для викладача: 1-в; 2-б; 3-а; 4-е; 5-г; 6-д; 7-ж; 8-є.

2.2.3. Звідки виникає ненависть (7 хв)

Ми розглянули, до чого призводить ксенофобія. Тепер з’ясуємо, що 
лежить в основі людської ненависті – крайнього стану ксенофобії.

Записуємо на дошці у рядок: дискримінація, упередження, стерео-
тип, насилля. Пропонуємо учасникам розставити поняття у послідов-
ності, яка б демонструвала порядок виникнення вказаних проявів ксе-
нофобії, тобто в якій послідовності вона виникає. Даємо час на роздуми 
та обговорення (2 хв). Після цього виступаючий від однієї з груп озвучує 
напрацювання та пояснює їх, інші учасники можуть доповнювати його 
доповідь, погоджуватися з висновками або ні. Відбувається обговорен-
ня.

Викладач підводить підсумок. Отож, послідовність, яку називають 
«Сходами до ненависті», така21:

21 На основі джерела: Урок толерантності «Вивчаючи трагедію – навчаємось толе-
рантності» до Міжнародного дня пам’яті Голокосту. [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.4uth.gov.ua/tolerance/space%20of%20tolerance/nenavist.htm

Стереотип

Упередження

Дискримінація

Насилля

Часто непідтверджені дані сприймаються як істина, і така «фаль-
шива» істина, поширюючись, стає стереотипом. На противагу фактам 
він є необґрунтованим і неосмисленим, наприклад, стереотипом є твер-
дження, що усі люди в окулярах науковці. Стереотипи, своєю чергою, 
викликають упереджене ставлення (наступну сходинку до ненависті), 
що зрештою може призвести до дискримінації, насильства.

2.2.4. Перевірка отриманих знань з теми (10 хв)

Давайте перевіримо, чи є для вас зрозумілими отримані знання. Для 
цього застосуємо метод «СТОП-КАДР». Вам буде зачитано текст ситуа-
ції, у якому ви маєте наввипередки виявити, де тут прояви ксенофобії у 
вигляді стереотипу, упередження, дискримінації та насилля.

Для цього учасник заняття, який помітив їх у тексті, має сказати: 
«Стоп-кадр». Цим він зупиняє розповідь і називає, що саме він вважає 
виявом ксенофобії, і пояснює чому. Після чого ми продовжуємо, зачиту-
ємо правову ситуацію далі до наступного вигуку «Стоп-кадр».

Проводимо «СТОП-КАДР», викладач зачитує текст.
Ситуація для методу СТОП-КАДР: У маршрутне таксі зайшли чет-

веро юнаків, двоє з них були ромської національності. Двоє інших при-
гадали попередження знайомих, статті у газетах, що треба від таких 
триматися подалі, адже вони крадуть (а). Перешіптуючись і киваючи у 
бік ромів, вони відійшли убік (б). Решта людей теж стала помітно сто-
ронитися їх (в). Контролер сердито вигукнув: «не вистачало мені тут ще 
якихось циган. Зараз пообкрадаєте людей» (г). Тоді водій маршрутного 
таксі виштовхав ромів з автобусу, не давши проїхати і станції, внаслі-
док чого один зламав ногу (д).

Інформація для викладача: а – стереотип; б – упередження; в – упе-
редження; г – дискримінація; д – насильство.
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Додаток 1 до теми 2.2
(виготовити копію, розрізати та роздати 

учасникам одну на двох)

ПОШИРЕНІ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
ОБРАЗЛИВІ ВИРАЗИ

ДЛЯ ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ НА КОРЕКТНІ

урка, 
лузер

качок,
хлюпік

чурка
америкос

хохли,
ліміта

мажор,
бомж

очкарик,
гальмо

ботан,
алкан

сачок,
кацап

селюк,
шишка

чайник
нарік

Додаток 2 до теми 2.2
(виготовити копії та роздати учасникам одну на двох)

«МОВА ВОРОЖНЕЧІ»: КОРОТКА ДОВІДКА

Мова ворожнечі22 (англ. «hate speech») – це будь-яке самовиражен-
ня з елементами заперечення принципу рівності всіх людей у правах. 
Мова ворожнечі зіставляє різноманітні групи людей та оцінює особисті 
якості конкретних осіб на підставі їх належності до тієї або іншої групи.

Мова ворожнечі буває:
– прямою та непрямою;

Пряма мова ворожнечі відкрито називає об’єкт ненависті.
Непряма мова ворожнечі підносить одну групу над рештою людства, 

заперечує індивідуальні права і обстоює колективні, або виражає нерів-
ність та нездоланні ментальні відмінності між групами людей.

– публічною та приватною;
Публічна мова ворожнечі виходить від так званих публічних осіб: 

посадових і службових осіб органів влади, політиків тощо. Публічною є 
і мова ворожнечі, вміщена у нормативних актах, передана чи надруко-
вана за допомогою засобів масової інформації, вміщена у рекламі тощо.

До публічних осіб вимоги щодо недопущення мови ворожнечі є під-
вищеними. Наприклад, вимога кодексів журналістської етики полягає 
у відповідальному викладі матеріалу. Мається на увазі недопущення 
нейтрального або прихильного подання незаконної мови ворожнечі у 
цитатах.

– криміналізованою та некриміналізованою.
Криміналізованою мова ворожнечі стає тоді, коли за її використан-

ня законодавством певної держави передбачено покарання.

22 Мова ворожнечі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
xenodocuments.org.ua/hate_speech
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Додаток 3 до теми 2.2
(виготовити копії та роздати кожній групі)

НАСЛІДКИ КСЕНОФОБІЇ23, 24

1. У зверненні з нагоди Міжнародного 
дня пам’яті жертв Голокосту Гене-
ральний секретар зазначив: «Немож ли-
во заперечити, що Голокост є винятко-
вою трагедією. Пройшли десятиліття, 
однак систематичне вбивство мільйо-
нів євреїв та представників інших наці-
ональностей досі шокує. Здатність на-
цистів привертати прибічників, не зва-
жаючи на їх цілковиту аморальність, 
досі лякає. І, насамперед, залишається 
біль за літніх людей, які пережили жахи 
Голокосту, і за всіх нас, що пережили 
падіння у прірву аморальності»

А. Упередження – негатив-
не відношення до людини 
або групи людей, про яких 
насправді нічого не відомо. 
Це також негативне став-
лення, побудоване не на 
основі особистого знайом-
ства з людиною, а на основі 
чужої думки

2. Група молодих людей напала на двох 
іноземних громадян. Один з постражда-
лих, студент Медичної академії, у тяж-
кому стані був доправлений до обласної 
лікарні і прооперований (у нього вида-
лили нирку). Нападників затримали

Б. Насильство – застосу-
вання психологічного або 
фізичного тиску чи різних 
видів загроз по відношенню 
до індивідуума чи соціаль-
ної групи для нав’язування 
своєї волі

23 Кобзін Д. О., Шейко Р. В., Мартиненко О. А., Белоусов Ю.Л. Ксенофобія в кон-
тексті поліетнічності українського суспільства. Результати соціологічного дослідження 
2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khpg.org.index.php?id=1233953072

24 На основі джерела: Урок толерантності «Вивчаючи трагедію – навчаємось толе-
рантності» до Міжнародного дня пам’яті Голокосту. [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.4uth.gov.ua/tolerance/space%20of%20tolerance/nenavist.htm

3. «На базарі я купувала продукти, за су-
сіднім лотком стояв продавець однієї з 
кавказьких національностей. Молодий 
хлопець, що проходив повз, сердито 
вимовив серію невтішних коментарів 
на його адресу типу «понаїхала одна 
чорність». Мені було дуже неприємно, я 
відразу примірила цю ситуацію на собі»
Уродженка Афганістану, громадянка 
України 

В. Голокост – від грецько-
го слова Holocaust, що зна-
чить «всеспалення» – це сис-
тематичне переслідування і 
винищення німецькими на-
цистами єврейського наро-
ду у 1933–1945 рр. у Європі

4. «Я була свідком випадку, коли в су-
пермаркеті у Харкові відганяли дітей-
афганців та не пускали їх пограти ра-
зом з іншими дітьми. Їх приймали за 
дітей циганів»
З інтерв’ю дружини іноземця, грома-
дянки України

Г. Стереотип – категорич-
на, часто спрощена, стан-
дартна думка про соціальні 
групи чи про окремих інди-
відів як представників цих 
груп

5. Усі українці люблять сало. Усі прези-
денти чоловіки

Д. Публічна «мова ворож-
нечі»

6. З офіційних повідомлень масме-
діа: «Грузини грабували автомобілі», 
«Обережно: цигани»

Е. Дискримінація – будь-
яке розходження, виняток 
або перевага, що запере-
чує або зменшує рівне здій-
снення прав

7. Зловмисники розмалювали будівлю 
фашистською символікою і зробили об-
разливі надписи

Є. Публічні акції на під-
тримку ксенофобії

8. Під час демонстрації вони вигукува-
ли расистські гасла на кшталт: «Негри, 
забирайтеся до Африки!»

Ж. Зловмисне чи пошко-
дження приватних або 
суспільних об’єктів майна

Продовження додатка 3 до теми 2.2
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Тема 2.3. ЯК ДІЯТИ У РАЗІ ВИЯВУ КСЕНОФОБІЇ

Час проведення: 45 хвилин.
Аудиторія: 15–20 осіб.

План:

2.3.1. Правова компетентність на захисті прав (4 хв).
2.3.2. Способи захисту від прояву ксенофобії. Самозахист (13 хв).
2.3.3. Дії у разі прояву ксенофобії (13 хв).
2.3.4. Повноваження міліції. Складання заяви до міліції (14 хв).
2.3.5. Завдання для домашнього опрацювання (1 хв).

Обладнання: дошка (екран) для записів, маркери, стільці, ПРАВИЛА 
проведення занять.

Роздаткові матеріали: 1) пам’ятка про поводження жертв ксено-
фобії (виготовити копії та роздати кожному учаснику); 2) правова ін-
формація щодо необхідної оборони (виготовити копії та роздати один 
на двох учасників); 3) захист прав жертв ксенофобії (виготовити копію, 
розрізати та роздати групам); 4) правова ситуація для роботи у групах 
з написання заяви (виготовити копії і роздати одну на групу); 5) заява 
до правоохоронних органів (виготовити копії і роздати одну на групу); 
6) організації, до яких можна звернутися за правовою допомогою (виго-
товити копії і роздати одну на двох учасників).

ХІД ЗАНЯТТЯ

2.3.1. Правова компетентність на захисті прав (4 хв)

На жаль, трапляються випадки протиправних дій, пов’язаних з 
ксенофобією. Наведемо приклад: батьки шестирічної Аліни Баєвої ви-
рішили віддати дочку до першого класу середньої школи № 7, яка роз-
ташована в їхньому районі. Але завуч відмовила у зарахуванні дитини, 
пояснивши, що її батьки неукраїнської національності.

Запитуємо аудиторію: Чи правомірною є відмова адміністра-
ції школи? Чому? Чи є проявом ксенофобії така відмова? Бажаючі 
відповідають.

Дійсно, у школі прийняли неправомірне рішення, що не шанує пра-
ва людей іншої національності, тобто дискримінує за національною 

ознакою. В описаній ситуації батьки дівчинки звернулися вдруге до 
шкільної адміністрації, написавши заяву з вимогою зарахувати їх дити-
ну, в якій роз’яснили, що відмова порушує їхні права, зокрема на освіту, 
та є дискримінацією. Дитину зарахували.

Опинившись у подібній ситуації, потрібно знати, як не стати жерт-
вою ксенофобії та як захистити свої права. На сьогоднішньому занятті 
розглянемо безпосередні дії людини, у разі вчинення щодо неї або ін-
ших неправомірних ксенофобних дій.

2.3.2. Способи захисту від прояву ксенофобії. Самозахист (13 хв)

Ксенофобія може проявлятися по-різному. На попередньому занят-
ті ми розглянули, якими можуть бути наслідки ксенофобії: словесні об-
рази, дискримінація, насильство тощо.

Уявімо ситуацію: ваш одноліток – представник іншої раси, відій-
шов від батьків і побачив групу нетверезих юнаків. Як діяти у ситу-
ації, якщо існує загроза нападу на дитину? Застосовуємо метод 
МОЗКОВОГО ШТУРМУ.

Працівники міліції в подібних ситуаціях радять таке: роздаємо д о -
д а т о к  1  д о  т е м и  2 . 3 . Учасники зачитують матеріал по черзі, у 
разі потреби викладач роз’яснює незрозумілі моменти.

Як ви гадаєте, законодавство дає нам право на самозахист? 
Відповідають бажаючі. Звичайно ми можемо себе захистити. В кримі-
нальному та адміністративному праві це має назву необхідна оборона.

Ви отримаєте витяги з законодавства, що пояснюють, як ми може-
мо захищатися у разі неправомірного вчинку (роздаємо д о д а т о к  2 
д о  т е м и  2 . 3 ). Давайте розглянемо ці поняття на прикладі. Уявімо, 
що група з трьох скінхедів напала у громадському парку на садівника 
азіатської зовнішності. Він, тікаючи, схопив палицю, що лежала на зем-
лі, вдарив одного з нападників і зламав йому ребро. Або другий варіант 
розвитку: втікаючи, він добіг до будівлі, де зберігалися знаряддя праці, 
схопив садову лопату і вибіг до нападників. Вони, побачивши в його ру-
ках металеву лопату, злякалися та кинулися тікати, але садівник не зу-
пинився, наздогнав одного з групи й ударив, зламавши йому ключицю.

Яка різниця між цими випадками? Бажаючі пояснюють свої 
думки (метод КОЛО ІДЕЙ).

Дійсно, у першому випадку було застосовано необхідну оборону, за 
яку потерпілий не несе відповідальності, а у другому випадку має місце 
перевищення меж необхідної оборони, за що передбачена відповідаль-
ність, адже у цьому разі на момент захисту агресори вже припинили 
свій напад і втікали.
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2.3.3. Дії у разі вияву ксенофобії (13 хв)

Відповідно до абзацу 5 ст. 55 Конституції України, кожен має право 
захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Ми розглянули способи самозахисту, які вважаються первинними. 
До них також відносять такі: прохання вибачитися, посилання на по-
рушення прав людини, заклик до дотримання моральних засад суспіль-
ства, необхідна оборона (фізичний захист від нападника) тощо.

Але якщо, наприклад, правопорушення вже скоєно, є жерт-
ви нападу, постраждалі, що робити? Куди можна звернутися 
за допомогою, за захистом та відновленням порушених прав? 
Відповідають бажаючі.

Для захисту наших прав існує закон та уповноважені органи, які 
слідкують за його виконанням. Ми з’ясуємо, яким чином функціонує ця 
система, куди можна звернутися у разі вияву ксенофобії, яким є поря-
док звернень. Ви довідаєтеся, які існують правові способи захисту від 
ксенофобних посягань.

Перш ніж розпочати розгляд питання захисту прав, об’єднаємося у 
чотири групи, розрахувавшись за порами року: «літо», «осінь», «зима», 
«весна».

Роздаємо групам д о д а т о к  3  д о  т е м и  2 . 3 , надаємо час для 
обговорення. За допомогою модифікованого методу ДЕРЕВО РІШЕНЬ 
пропонуємо виділити позитивні та негативні моменти у тих способах 
захисту прав, які вам дісталися. Наприклад, цей метод дієвий – це плюс, 
але дуже затратний (гроші, час тощо) – це мінус. Відбувається робота в 
МАЛИХ ГРУПАХ (5 хв). Після чого доповідачі від кожної групи озвучують 
напрацювання.

Отож, можна виділити такі способи захисту прав жертв ксенофоб-
них проявів: у посадових осіб, правоохоронних органах, судовий, аль-
тернативний. Людина, яка стала або може стати жертвою ксенофобії, 
має право на захист та відновлення порушених прав і може звернутися 
до правоохоронних органів (міліції, прокуратури), подати позов до суду 
тощо.

Фактично ви маєте право використовувати усі можливі способи 
захисту порушених прав, якщо вони не заборонені законодавством. 
Можна використовувати як один із способів, так і декілька, керуючись 
обставинами конкретної справи. Так, використавши судовий спосіб за-
хисту прав, можна звернутися до кримінального судочинства з метою 
домогтися позбавлення волі правопорушника, або ж до цивільного су-
дочинства, щоб отримати матеріальне відшкодування.

Пам’ятайте, що у разі незгоди з рішенням нижчої інстанції ви змо-
жете його оскаржити, звернувшись до вищого органу.

Знання своїх прав та вміння застосовувати їх на практиці може ста-
ти у пригоді кожному з вас. Важливо, якщо ваші права порушено, не 
відступати, а використовувати законні методи їх захисту.

2.3.4. Повноваження міліції. Складання заяви до міліції (14 хв)

У системі правоохоронних органів України особливої уваги з позиції 
протидії ксенофобії / фізичного захисту громадян заслуговує міліція.

Протидіючи ксенофобії, міліціонери мають право застосовувати до 
правопорушення заходи фізичного впливу, спеціальні засоби (напри-
клад, наручники, гумові кийки) і вогнепальну зброю у спеціальних ви-
падках.

Якщо ви стали жертвою злочину, вам доцільно невідкладно подати 
заяву про злочин.

Пропонуємо вам ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ (роздаємо д о д а т о к  4  д о 
т е м и  2 . 3 ), проаналізувавши яку, ви маєте допомогти потерпілому 
захистити свої права: подати заяву про злочин до міліції. Для цього вам 
необхідно заповнити пропущені відомості у розданому вам бланку – за-
яві про злочин (роздаємо д о д а т к и  5  д о  т е м и  2 . 3 ).

Після виконання завдання викладач пропонує одній з груп озвучити 
напрацювання, а іншим доповнити у разі потреби.

Якщо, на ваш погляд, напад стався на ґрунті расової, національної, 
релігійної ненависті або ксенофобії, вам слід пояснити, з яких дій на-
падників, слів або/та знаків ви це зрозуміли (зазначте, в чому поляга-
ло приниження або образа). Крім того, якщо напад стався на ґрунті ра-
сової ненависті/ксенофобії, вам слід наполягати на кваліфікації дій 
нападників за статтею 161 Кримінального кодексу України – по-
рушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 
належності або ставлення до релігії.Також зважайте на те, що ваше 
повідомлення про злочин щодо вас впливатиме на оцінку дій на-
падників, оскільки вчинення злочину на ґрунті расової, національної 
чи релігійної ворожнечі або розбрату є обставиною, яка обтяжує пока-
рання (п. 3 ч. 1 ст. 67 Кримінального кодексу України).

2.3.5. Завдання для домашнього опрацювання (1 хв)

Заповнивши пропущені місця у заяві, ви помітили, що її складено 
за певним порядком. Його дотримання вимагається під час складання 
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будь-якої заяви. Подумайте вдома над таким питанням: Які вимоги до 
складання заяви до міліції?

Пропонуємо вашій увазі перелік організацій, який може знадобити-
ся вам або вашим друзям. Ці організації здійснюють правозахисну ді-
яльність, зокрема у сфері протидії ксенофобії, тобто до них за потреби 
можна звернутися за захистом прав жертвам ксенофобії. Роздаємо віль-
ний д о д а т о к  6  д о  т е м и  2 . 3 .

Додаток 1 до теми 2.3
(виготовити копії та роздати кожному учаснику)

ПАМ’ЯТКА ПРО ПОВОДЖЕННЯ ЖЕРТВ КСЕНОФОБІЇ

Якщо ви почули на вулиці кроки за спиною або побачили під-
озрілу особу чи групу осіб, що йде назустріч вам:

– змініть напрям руху (перейдіть на іншій бік вулиці);
– демонструйте впевненість;
– не відповідайте на грубість;
– не спілкуйтеся з ними, не зачіпайте їх;
– намагайтеся не зустрітися поглядом;
– якщо вас ображають, безпечніше проігнорувати такі дії чи повідо-

мити про інцидент старших осіб, звернутися до працівників міліції 
чи інших представників влади.

Якщо вас переслідують:
– не панікуйте;
– прискорте крок;
– прямуйте до житлових будинків або людних, освітлених місць, дер-

жавних установ, які охороняються (банк і т. п.); уникайте закутків, 
переходів, тупиків тощо;

– голосно покличте на допомогу.

Якщо хтось наздогнав вас, а допомогти нікому:
– володійте собою;
– спробуйте оцінити можливості самозахисту;
– спробуйте за можливості скористатися помилками нападника;
– якщо маєте фізичні переваги – дійте, в іншому випадку не спере-

чайтеся, дійте за вказівками нападника, пам’ятайте, краще відда-
ти гроші, ніж втратити життя.

Після вчинення нападу на ґрунті ксенофобії:
– за першої ж можливості повідомте міліцію про напад, намагайтесь 

детально описати зовнішність злочинця;
– намагайтеся нічого не торкатися на місці злочину, адже залишені 

сліди допоможуть відшукати злочинця.
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Додаток 2 до теми 2.3
(виготовити копії та роздати одну на двох учасників)

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ25

Необхідною обороною є конкретні дії людини із захисту прав шля-
хом заподіяння правопорушнику шкоди, достатньої для припинення 
правопорушення.

Кожна особа має право на необхідну оборону, незалежно від мож-
ливості уникнути суспільно небезпечного посягання, або звернутися за 
допомогою до інших осіб чи органів влади.

Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне запо-
діяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небез-
печності посягання або обстановці захисту.

Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через силь-
не душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяган-
ням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небез-
печності посягання чи обстановці захисту. Відповідальність за переви-
щення меж необхідної оборони настає лише за умов заподіянні тяжкої 
шкоди здоров’ю людини або смерті.

Також може наставати кримінальна відповідальність за уявну обо-
рону – якщо особа, що захищається, невірно оцінювала ситуацію як 
таку, що загрожувала життю або здоров’ю її чи інших людей.

25 На основі статей 36, 37 Кримінального кодексу України.

Додаток 3 до теми 2.3
(виготовити копії і роздати одну на групу)

ЗАХИСТ ПРАВ ЖЕРТВ КСЕНОФОБІЇ

Завдання для першої групи

Звернення до посадових осіб та ін.
Звернення (усне або письмове) до:

– керівника підприємства, установи або організації на ксенофоб-
ські дії працівників цієї організації або інших осіб (наприклад скар-
га декану факультету на дії окремих викладачів чи студентів; скар-
га менеджеру супермаркету на протиправні дії продавця тощо);

– звернення зі скаргою на ксенофобські дії працівників органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування до керівника 
цього або вищестоящого органу (наприклад: ксенофобські дії 
працівника місцевої державної адміністрації можна оскаржити до 
голови адміністрації або до адміністрації області).

У результаті використання цього способу можна досягти застосу-
вання дисциплінарного впливу на правопорушника (працівника вказа-
них установ).

– Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
(омбудсмена)26, який слідкує за додержанням конституційних 
прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на те-
риторії України й у межах її юрисдикції на постійній основі.

Метою контролю, який він здійснює, є також: запобігання порушен-
ням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню; 
запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною 
своїх прав і свобод.

26 На основі Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини».
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Завдання для другої групи

Звернення до правоохоронних органів
Звернення до міліції27. Прояв ксенофобії може супроводжуватися 

суттєвим порушенням прав людини, зокрема застосуванням психічно-
го та фізичного насильства. Потреба звернутися до міліції може вини-
кати, якщо: ви стали жертвою або свідком правопорушення, злочину. 
У такому разі потрібно звертатися до органів внутрішніх справ – міліції 
із заявою про злочин або адміністративний проступок.

В обов’язки міліції входить фізичний захист людей, виявлення, за-
побігання, припинення та розкриття злочинів, з цією метою проведен-
ня спеціальних пошукових заходів щодо юридичної відповідальності.

Скарги до прокуратури28 можна подавати на ксенофобські дії фі-
зичних осіб, представників підприємств, установ, організацій та орга-
нів державної влади, а також скарги на дії співробітників органів вну-
трішніх справ (міліції). Прокуратура може вплинути на керівника уста-
нови та зобов’язати його вчинити певні заходи (припис прокурора щодо 
усунення незаконних дій), а також може звернутися до суду з позовом 
про захист прав і свобод громадянина (цивільний позов поданий в ін-
тересах потерпілого) або інтересів держави, також прав юридичних осіб 
або про визнання незаконними правових актів, дій чи рішень організа-
цій державної та недержавної власності.

27 На основі Закон України « Про міліцію».
28 На основі Закон України « Про прокуратуру».

Завдання для третьої групи

Звернення з позовом до суду за захистом порушених прав та від-
шкодування шкоди:

У порядку цивільного судочинства. Звернувшись до суду в такому 
порядку, можливо вимагати відшкодування моральних і матеріальних 
збитків. Наприклад, вартості пошкодженого у результаті хуліганських 
дій телефону тощо.

У порядку кримінального судочинства. Якщо особа прагне відно-
вити порушені права за допомогою притягнення винних до криміналь-
ної відповідальності (наприклад, позбавлення волі), вона звертається до 
кримінального судочинства через органи внутрішніх справ.

У порядку адміністративного судочинства звертаються для оскар-
ження неправомірних дій чи бездіяльності та встановлення факту не-
правомірних дій органів влади, їх посадових чи службових осіб, тоді як 
збитки можна стягнути лише як додаткову вимогу. Наприклад, визна-
ння протиправним рішення посадовця, зобов’язати його вчинити певні 
дії або утриматися від них.

У цивільному чи адміністративному судочинстві перед зверненням 
до суду доцільно порадитись з юристом, адже процедура подання доку-
ментів і розгляд справи досить складна для необізнаних громадян.

Завдання для четвертої групи

Окремо можна виділити альтернативний спосіб захисту прав. Під 
ним розуміють допомогу громадських правозахисних організацій, юри-
дичних клінік університетів, громадських приймалень політичних пар-
тій тощо.

Такі організації:
– проводять безкоштовні юридичні консультації;
– виступають у ролі посередників (представників) як під час перего-

ворів між сторонами, так і у суді;
– готують документи для захисту прав.

Разом з тим безкоштовність юридичних послуг не завжди означає 
якість. Такі організації не завжди працюють систематично, у разі звер-
нення до них бажано одразу обговорити, яку допомогу вони можуть на-
дити у конкретній справі.

Продовження додатка 3 до теми 2.3 Продовження додатка 3 до теми 2.3
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Додаток 4 до теми 2.3
(виготовити копії і роздати одну на групу)

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ ДЛЯ РОБОТИ У ГРУПАХ 
З НАПИСАННЯ ЗАЯВИ

19 квітня о восьмій годині вечора Лін Чіень-Вей, за національністю 
китаєць, студент київського вузу, повертаючись до свого гуртожитку 
після вечірніх занять, чекав на зупинці автобуса. Поряд п’ятеро незна-
йомців, одягнутих у шкіряні куртки та високі черевики, стали вигукува-
ти образливі слова на його адресу: «Ти чого сюди приїхав? Що забув?», 
«Україна для українців!». Лін намагався не звертати уваги, але зухвала 
група вигуками не обмежилася, і один з гурту вдарив його у спину. Лін 
став оборонятися, почалася бійка. Троє незнайомців побили його, зла-
мали праву руку та ніс, у той час як двоє інших, стоячи осторонь, спо-
стерігали за цим. Потім у потерпілого витягнули гаманець, в якому були 
гроші (350 грн.) та документи (паспорт, студентський квиток), і втекли.

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ ДЛЯ РОБОТИ У ГРУПАХ 
З НАПИСАННЯ ЗАЯВИ

19 квітня о восьмій годині вечора Лін Чіень-Вей, за національністю 
китаєць, студент київського вузу, повертаючись до свого гуртожитку 
після вечірніх занять, чекав на зупинці автобуса. Поряд п’ятеро незна-
йомців, одягнутих у шкіряні куртки та високі черевики, стали вигукува-
ти образливі слова на його адресу: «Ти чого сюди приїхав? Що забув?», 
«Україна для українців!». Лін намагався не звертати уваги, але зухвала 
група вигуками не обмежилася, і один з гурту вдарив його у спину. Лін 
став оборонятися, почалася бійка. Троє незнайомців побили його, зла-
мали праву руку та ніс, у той час як двоє інших, стоячи осторонь, спо-
стерігали за цим. Потім у потерпілого витягнули гаманець, в якому були 
гроші (350 грн.) та документи (паспорт, студентський квиток), і втекли.

Додаток 5 до теми 2.3
(виготовити копії і роздати кожній групі)

ЗАЯВА ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

До _________________________ районного
                   (назва району)
управління ГУ МВС України в м. Києві

Копія: Уповноваженому Верховної Ради України з 
прав людини від громадянина ______________________
                                                                                 (якої країни)    
______________________________________________________
адреса: вул. ________________________, буд. ____, кв. ___,
м. Київ, індекс _______________________________________
тел. __________________________________________________

ЗАЯВА
про злочин

Я, ___________________________, громадянин ______________________,
            (прізвище, ім’я, по батькові)                                                 (країна походження)

________________________20 __ року став жертвою протиправних дій, 
а саме:_______________________________________________________________

   (час та дата скоєння злочину) (в чому полягають дії, наприклад, побиття, грабіж)

______________________________________________________________________
____________________________ осіб, яких було ___________________________.
(зазначте, відомі Вам ці особи чи ні)                (кількість осіб, що вчинили протиправні дії)

______________________________________________________________________

Вищезазначені протиправні дії сталися__________________________
                                                                                            (обставини та місце події)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

В результаті протиправних дій отримав такі тілесні ушкоджен-
ня___________________________________________________________________

                                              (які ушкодження вам було завдано)
______________________________________________________________________
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Крім того у мене було забрано____________________________________
        (зазначте, що саме у вас було забрано, яка його вартість, зробить опис речей)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Вважаю що мотивом протиправних дій було______________________
                                                                                                                                 (зазначте, що слугувало 

_______________________________________________________________________
мотивом нападників, наприклад, расова або інша ненависть, користь тощо)

Опис нападників:_____________ ___________________________________
                                                (якщо можете, дайте щонайточніший опис осіб)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Враховуючи сказане та керуючись статтями 94, 95, 97 КПК України,

ПРОШУ:

1. Розглянути заяву та порушити кримінальну справу.
2. Видати довідку про втрату документів для отримання дубліка-

тів.
3. Письмово повідомити мене про прийняті рішення.

  
   ________________________          _______________________

__ _______ дата           Підпис заявника                   Прізвище заявника

Додаток 6 до теми 2.3
(виготовити копію і роздати одну на двох учасників)

ОРГАНІЗАЦІЇ, ДО ЯКИХ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ
ЗА ПРАВОВОЮ ДОПОМОГОЮ29

№ Назва організації Адреса Телефон

1

Вінницька міська гро-
мадська організація 
«Вінницька правозахис-
на група»

21005, м. Вінниця, 
вул. Ющенка, 32/20 

(0432) 695739

2

Всеукраїнська органі-
зація євреїв, колишніх 
в’язнів концтаборів і 
гетто «Зікарон шоа» 
(«Пам’ять катастрофи»)

01103, м. Київ, 
вул. Німанська, 7

(044) 2846418

3
Громадська організація 
«Південноукраїнський 
центр молодих юристів»

65009, Одеса, 
Французький буль-
вар, 28/30

(0487) 601616

4
Міжнародний рух 
«Міжнародна амністія в 
Україні»

01015, м. Київ-15, 
а/с 60

(044) 4841634

5

Міжнародний фонд охо-
рони здоров’я і навко-
лишнього середовища 
«Регіон Карпат» (NEEKA)

88000, Мукачеве,
вул. Мічуріна 3

(03131) 55010, 
42308 

6

Представництво 
«ХІАС, Інкорпорейтед в 
Україні»
Програма «Юридичний 
Захист»

03056, м. Київ, 
вул. Дашавська, 22

(044) 4531653
(044) 4531650

29 Перелік побудовано на основі опрацювання статутних завдань організацій, отри-
маних з відкритих джерел.

Продовження додатка 5 до теми 2.3
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7
Фундація з натураліза-
ції прав і прав людини 
“Сприяння” 

95034, 
м. Сімферополь,
вул. Київська 77/4, 
каб. 215

(0652) 276436

8
Чернігівський громад-
ський комітет захисту 
прав людини

14000, м. Чернігів, 
вул. Горького, 57/1 

(0462) 165381

9

НТЦ юридичної клініч-
ної освіти Національної 
академії внутрішніх 
справ

02121, м. Київ, 
вул. Колекторна, 4

 (044) 5611871

10

Юридично-
консультаційний 
Центр профспілки 
«Солідарність» «Права 
людини без кордонів» 
(Львів)

79058, м. Львів, 
вул. Короленка, 1-а 

(0322) 
758132

Тема 2.4. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ГРУНТІ КСЕНОФОБІЇ

Час проведення: 45 хвилин.
Аудиторія: 15–20 осіб.

План:

2.4.1. Ознайомлення з поняттям правопорушення (5 хв).
2.4.2. Види юридичної відповідальності за ксенофобні вчинки (15 хв).
2.4.3. ТОК-ШОУ «Ксенофобія чи хуліганство» (20 хв)?
2.4.4. Підсумки заняття та вправа «Мікрофон» (5 хв).

Обладнання: дошка (екран) для записів, маркери, стільці, ПРАВИЛА 
проведення занять.

Роздаткові матеріали: 1) картки для об’єднання у групи (вигото-
вити копію, розрізати і роздати учасникам); 2) поширені види юри-
дичної відповідальності за злочини на ґрунті ксенофобії (виготовити 
копії, роздати кожній групі); 3) правова ситуація для проведення ТОК-
ШОУ (виготовити копії та роздати групам); 4) інформація для групи 
«Прокурор» (виготовити 3 копії і роздати групі «Прокурор»); 5) інфор-
мація для групи «Громадський захисник» (виготовити 3 копії і роздати 
групі «Громадський захисник»).

ХІД ЗАНЯТТЯ

2.4.1. Ознайомлення з поняттям правопорушення (5 хв)

Ксенофобія є суспільно-негативним (шкідливим або навіть небез-
печним) явищем, тому вона є правопорушенням, за вчинення якого на-
стає юридична відповідальність. Уявіть, що під час проведення в Україні 
футбольного матчу з англійською командою українські вболівальники 
побили англійського. Як ви вважаєте, що з ними трапилося далі? 
Бажаючі відповідають. Вірно, їх затримала міліція, адже відбулося пра-
вопорушення, за що передбачена юридична відповідальність (тобто по-
карання). Спробуймо дати визначення правопорушення за допомогою 
МОЗКОВОГО ШТУРМУ. Бажаючі учасники заняття відповідають, ви-
кладач записує відповіді на дошці та робить узагальнення.

Продовження додатка 6 до теми 2.3
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Отож, виходячи з самого звучання, слово «правопорушення» можна 
розкласти на два окремих: «право» і «порушення», тобто коли відбува-
ється порушення прав людини, порушення закону.

У межах цього заняття ми з’ясуємо, які є види юридичної відповідаль-
ності, які дії, що мають ознаки ксенофобії, підпадають під відповідаль-
ність та які стягнення (санкції) застосовуються до правопорушників.

Але перш ніж перейдемо до розгляду першого питання, звертаю 
вашу увагу на ПРАВИЛА проведення заняття. Викладач показує на до-
шку де розміщені вже записані ПРАВИЛА проведення заняття.

2.4.2. Види юридичної відповідальності за ксенофобні вчинки (15 хв)

У законодавстві України не йдеться про правопорушення під назвою 
«ксенофобія», але є інші, які включають ксенофобію і за які законодав-
ством встановлено відповідальність.

За вчинення діянь, які засновані на ксенофобних мотивах, перед-
бачені такі види юридичної відповідальності, як дисциплінарна, адмі-
ністративна, цивільно-правова та кримінальна.

Для того щоб розглянути її детальніше, пропонуємо вам об’єднатися 
у 5 груп – за символікою спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ 
України, що створені для захисту прав та інтересів громадян, охоро-
ни правопорядку. Викладач слідкує за тим, щоб учасники заняття 
об’єднатися у п’ять груп за зображеннями на картках (д о д а т о к  1 
д о  т е м и  2 . 4 ).

Попрацюємо у групах. Видаємо роздатковий матеріал (д о д а т о к 
2  д о  т е м и  2 . 4 ). У першій колонці отриманої вами таблиці зазначені 
види юридичної відповідальності, а у другій містяться правові ситуації. 
Ви ж як представники спеціальних підрозділів зробіть крок на захист 
потерпілих у запропонованих ситуаціях – визначте, якому виду юри-
дичної відповідальності підлягають правопорушники. Для цього за до-
помогою методу ЗНАЙДИ ВІДПОВІДНІСТЬ уважно прочитайте табли-
цю і, обговоривши у групі, з’єднайте види юридичної відповідальності 
з правовими ситуаціями, що їм відповідають. Викладач слідкує за робо-
тою в МАЛИХ ГРУПАХ та за часом (не більше 7 хв).

Після опрацювання доповідачі від груп озвучують результат щодо 
одного з видів відповідальності, пояснюють свій вибір і дають відповідь 
на питання: Що являє собою обрана відповідальність, які її осо-
бливості? Застосовуємо метод КОЛО ІДЕЙ. По черзі доповідають усі 
п’ять груп.

Відповіді для викладача: 1-г; 2-а; 3-д; 4-в; 5-б.

Отож, ми з’ясували, що за протиправне діяння законодавством 
передбачена відповідальність. Як ви думаєте, чи може бути, щоб 
кілька видів юридичної відповідальності застосовувалися за 
одне протиправне діяння? Відповідають бажаючі. Дійсно, якщо осо-
ба своїми діями порушує права потерпілого, наприклад, честі та гіднос-
ті (шляхом образливих висловлювань на його адресу), при цьому ще й 
псує особисте майно, тоді порушник нестиме відповідальність за двома 
видами одразу.

2.4.3. ТОК-ШОУ «Ксенофобія чи хуліганство» (20 хв)?

У сучасному українському законодавстві існують окремі статті, за 
якими можуть нести відповідальність порушники, що вчинили проти-
правне діяння ксенофобного характеру. Але під час оцінки (кваліфіка-
ції) злочину іноді постає питання, відповідно до якої статті протиправні 
дії кваліфікувати краще?

Розвинутими країнами злочинам, що вчинені з ксенофобних моти-
вів, приділяється особлива увага. В умовах розвитку туризму, відкриття 
кордонів, ведення політики на формування більш тісних зв’язків, шир-
шої співпраці з іншими країнами задля економічної вигоди кожна дер-
жава дорожить гарною репутацією, яка неможлива без складової – толе-
рантного суспільства.

У кримінальному кодексі нашої країни є окремі статті (161 та 67), 
відповідно до яких має призначатися покарання за здійснення злочи-
нів на расовому, релігійному та національному ґрунті, дискримінацію. 
Проте ці норми закону в Україні рідко використовуються на практиці. 
Часто дії, вчинені з проявами ксенофобії, кваліфікують не за спеціаль-
ною 161 статтею Кримінального кодексу, а, наприклад, як «хуліганство» 
або «завдання тілесних ушкоджень». Хуліганство і злочини, вчинені на 
ґрунті ксенофобії (передбачені ст. 161 Кримінального кодексу України), 
відрізняються мотивом, яким керувався винний, вчиняючи злочин. 
У першому випадку – це неповага до суспільства, у другому – ненависть 
до іншої національності, раси, релігійної конфесії тощо. Довести ксено-
фобні мотиви часто дуже важко, тому й дається кваліфікація «хуліган-
ство». Але якщо так, то чи перестає ксенофобія бути злочином і взагалі 
зникає як мотив? Чи можна це допустити? Чи потрібна для злочинів з 
мотивів расової, національної та релігійної нетерпимості окрема квалі-
фікація? Які ж статті краще застосовувати для кваліфікації злочинів з 
мотивів расової, національної та релігійної нетерпимості?
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Для того щоб з’ясувати це суперечливе питання, спробуємо провести 
ТОК-ШОУ. Аудиторія об’єднується у дві групи за розташуванням. Одна 
група – «прокурор», захисник від держави – клопотатиме про настання 
відповідальності за злочин за статтями, в яких не визначено ксенофо-
бію як мотив. Інша група – «громадський захисник» – будуть прибічни-
ками настання відповідальності за статтями, в яких чітко вказано, що 
злочинне діяння вчинено з ксенофобних мотивів (національних, расо-
вих, релігійних тощо).

Всі ви, мабуть, знаєте що таке ТОК-ШОУ, хоча б з телевізійних про-
грам. Від кожної групи потрібно 2 представника, які і будуть “запроше-
ними гостями” у нашому ТОК-ШОУ. Викладач допомагає вибрати двох 
найактивніших представників від кожної з груп. Групам роздається по 
дві копії д о д а т к у  4  т а  5  т а  д о д а т о к  3  д о  т е м и  2 . 4 , одна 
копія – окремо обраним представникам від груп. Викладач пояснює по-
ставлене перед ними завдання: якомога швидше опрацювати роздат-
кові матеріали, представникам від груп продумати аргументи на під-
тримку своєї позиції. У групах відбувається обговорення; готуються 
уповноважені представники. Після чого два уповноважені представни-
ки від груп займають місця на чотирьох стільцях, розташованих пів-
колом посередині аудиторії.

Всі решта будуть глядачами, які не лише слухатимуть наших «гос-
тей», а й матимуть право за певний проміжок часу поставити їм запи-
тання, а також висловити свою думку з приводу почутого. Викладач буде 
ведучим, маючи при цьому право поставити запитання до запрошених 
гостей, стежити за часом виступів усіх учасників. Викладач роз’яснює 
незрозумілі моменти учасникам заняття, якщо такі будуть.

А зараз ваше завдання полягатиме у тому, щоб подумати над запи-
таннями для наших гостей-експертів, а також над власною позицією, 
яку ви висловлюватимете. Часу маєте не так вже й багато – 5 хвилин. 
Після закінчення часу викладач розпочинає ТОК-ШОУ.

Отже, доброго дня, шановні гості та глядачі! Сьогодні ми обговорю-
ватимемо актуальну дискусійну тему, яка звучить так: «Якою має бути 
юридична відповідальність за злочин, вчинений з ксенофобних 
мотивів? Чи повинна наставати відповідальність за злочини 
з ксенофобних мотивів за окремими спеціальними статтями, 
що обтяжують покарання?» У нашій студії присутні гості з проти-
лежними поглядами. Давайте привітаємо їх – це представники вла-
ди, які вважають, що подібні злочини мають кваліфікуватися за тими 
ж статтями, що й усі інші, та громадські захисники, що переконані у 
необхідності існування у законодавстві спеціальних статей, відповід-
но до яких треба кваліфікувати злочини на ґрунті ксенофобії. Отже, є 

дві позиції, і давайте заслухаємо правову ситуацію, а потім на її при-
кладі кожна зі сторін доводитиме свою позицію. Проводимо ТОК-ШОУ. 
Один з учасників вголос зачитує ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ (д о д а т о к  4  д о 
т е м и  2 . 4 ), після чого заслуховуємо запрошених «гостей», аудиторія 
ставить запитання.

Викладач стежить за часом виступів учасників, надає можливість 
висловитися усім бажаючим учасникам заняття.

Після закінчення ТОК-ШОУ варто привітати команду, яка краще 
обґрунтувала свою позицію.

2.4.4. Підсумки заняття та вправа «Мікрофон» (5 хв)

Наше заняття наблизилося до завершення. Ви отримали знання 
щодо юридичної відповідальності за вчинення ксенофобії. Тепер уявіть, 
що після заняття до вас підійшов журналіст і попросив коротко розпо-
вісти, що було цікавого на цьому занятті? Відповідають бажаючі.
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Додаток 1 до теми 2.4
(виготовити копію, розрізати і роздати учасникам)

КАРТКИ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ У ГРУПИ

Додаток 2 до теми 2.4
(виготовити копії та роздати кожній групі)

ПОШИРЕНІ ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ЗЛОЧИНИ НА ГРУНТІ КСЕНОФОБІЇ

1. Цивільно-правова матеріаль-
на відповідальність настає за завда-
ну матеріальну шкоду потерпілому. 
Наприклад, було пошкоджено майно 
або потерпілому довелося витрачати 
кошти на лікування.

Розмір завданої шкоди підтверджуєть-
ся зібраними документами і аналітични-
ми матеріалами (наприклад, висновки 
щодо завданих збитків, зроблені спеці-
альними організаціями, касові чеки за 
придбані речі, за оплату лікування).

Нормативною основою є Цивіль-
ний кодекс України.

Притягає до відповідальності суд 
або досягається згода між сторонами 
про позасудове врегулювання.

Покарання: грошове стягнення або 
його еквівалент (надання послуг безко-
штовно чи зі знижками)

А. Юссефа Зайдіє, сірій-
ця, що вже два роки живе в 
Україні, постійно словесно 
ображав сусід, висловлюю-
чись прилюдно проти нього 
і членів його сім’ї, через те, 
що йому не до вподоби східні 
країни. Від таких дій страж-
дав Юссеф, його дружина та 
дочка. Зайдіє звернувся з по-
зовом до суду для відшкоду-
вання моральної шкоди, вна-
слідок чого сусід виплатив 
йому 3 тис. гривень

2. Відшкодування моральної шкоди 
у цивільно-правовій відповідальності 
настає за спричинення моральної шко-
ди. Наприклад, розповсюдження пліток, 
наклепів, що похитнули ділову репута-
цію, моральні переживання спричинені 
погрозами, образами тощо.

Розмір відшкодування моральної 
шкоди визначається залежно від ха-
рактеру правопорушення, глибини 
фізичних та душевних страждань, по-
гіршення здібностей жертви правопо-
рушення або позбавлення його можли-
вості їх реалізації, ступеня вини особи, 
яка завдала моральної шкоди.

Б. Дев’ятнадцятирічний 
студент, спілкуючись в інтер-
нет-чаті, негативно висло-
вився на адресу представни-
ка молодіжної субкультури 
готів і використав для цього 
ненормативну лексику.

У протоколі про адміні-
стративне правопорушення 
було вказано, що він пору-
шив громадський порядок, 
висловлюючись нецензур-
ною лайкою на адресу інших 
учасників чату, і до того ж не 
реагував на зауваження.
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Нормативною основою є Цивіль-
ний кодекс України.

Притягає до відповідальності суд 
або досягається згода між сторонами 
про позасудове врегулювання.

Покарання: моральна шкода від-
шкодовується грішми, іншим майном 
або в інший спосіб (надання безоплат-
них послуг, оплата курсу психологіч-
ної підтримки тощо)

Згідно з постановою ра-
йонного суду його засудили 
до 15 діб адміністративного 
арешту

3. Дисциплінарна відповідаль-
ність застосовується за порушення 
трудових або службових обов’язків, 
недодержання правил дисципліни чи 
моралі (наприклад, вияв персоналом 
громадського закладу чи державного 
органу неповаги до клієнта, тощо).

Нормативною основою є Кодекс за-
конів про працю України та положення 
про дисципліну (внутрішній розпоря-
док), затверджені на рівні організації.

Притягає до відповідальності ад-
міністрація закладу.

Покарання: догана, звільнення або 
інші дисциплінарні санкції

В. Представник ромської 
національності був побитий 
групою нападників, які ви-
гукували: «смерть циганам». 
Випадкові перехожі зупини-
ли бійку та викликали швид-
ку. Потерпілий помер доро-
гою до лікарні. Порушників 
засудили до шести з полови-
ною років позбавлення волі

4. Кримінальна відповідальність 
настає за вчинення найзухваліших 
та значних правопорушень: злочи-
нів, вичерпний перелік яких містить-
ся в Кримінальному кодексі України. 
Кримінальне переслідування настає 
після проведення розслідування пра-
воохоронними органами і судом (на-
приклад, смерть потерпілого, тілесні 
ушкодження).

Нормативною основою є 
Кримінальний кодекс України.

Притягає до відповідальності 
лише суд.

Г. Машину Хатіжи, му-
сульманки, мешканки м. 
Сімферополя, пошкодив не-
відомий, вишкрябавши на 
капоті напис: «Забирайся в 
свою Мусульманію з нашого 
міста». Хатіжа звернулася до 
суду, правопорушники від-
шкодували вартість ремонт-
них робіт за пофарбування 
авто

Покарання: штраф, виправні чи 
громадські роботи, конфіскація май-
на, арешт, обмеження волі, позбавлен-
ня волі

5. Адміністративна відповідаль-
ність за ксенофобні дії настає за 
дрібне порушення громадського по-
рядку, наприклад: нецензурна лайка, 
образи, чіпляння та ін.

Нормативною основою є Кодекс 
України про адміністративні правопо-
рушення.

Притягає до відповідальності по-
садова особа міліції, інших органів або 
суд.

Покарання: адміністративний 
арешт, штраф та інші стягнення

Д. Держслужбовець від-
мовив у реєстрації підпри-
ємства громадянці Польщі 
Збігневій, зазначивши: «У 
нас тут не Європа» та без-
підставно розширив коло 
документів, які необхідно 
надати. Збігнева звернула-
ся до начальника держав-
ного органу, було проведено 
службове розслідування, в 
результаті якого держслуж-
бовцю було винесено догану 
та позбавлено премії

Продовження додатка 2 до теми 2.4 Продовження додатка 2 до теми 2.4
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Додаток 3 до теми 2.4
(виготовити копії та роздати групам)

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТОК-ШОУ30

Увечері у вагоні метро між станціями «Кловська» і «Печерська» троє 
молодиків побили 47-річного нігерійця. На наступній зупинці їх затри-
мала міліція.

Міліція кваліфікує інцидент як хуліганство без расистських мотивів: 
«Приводів вважати цей випадок злочином на ґрунті расової дискримі-
нації немає. Постраждалий за походженням нігерієць, але він давно є 
громадянином України. Хлопці просто випили, посперечалися з ним, 
наступили один одному на ноги».

Потерпілий – громадянин України, проживає із сім’єю в Києві вже 21 
рік. Він запевняв, що незнайомі хлопці почали чіплятися, як тільки він 
зайшов до вагону.

Один зі свідків указав, що у словесній перепалці темношкірого гро-
мадянина нападники називали «нігером».

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТОК-ШОУ

Увечері у вагоні метро між станціями «Кловська» і «Печерська» троє 
молодиків побили 47-річного нігерійця. На наступній зупинці їх затри-
мала міліція.

Міліція кваліфікує інцидент як хуліганство без расистських мотивів: 
«Приводів вважати цей випадок злочином на ґрунті расової дискримі-
нації немає. Постраждалий за походженням нігерієць, але він давно є 
громадянином України. Хлопці просто випили, посперечалися з ним, 
наступили один одному на ноги».

Потерпілий – громадянин України, проживає із сім’єю в Києві вже 21 
рік. Він запевняв, що незнайомі хлопці почали чіплятися, як тільки він 
зайшов до вагону.

Один зі свідків указав, що у словесній перепалці темношкірого гро-
мадянина нападники називали «нігером».

30 На основі джерела: Т. Биркович. Драчунам из метро грозит 4 года // Сегодня. – 6 
апреля 2011. – № 9.

Додаток 4 до теми 2.4
(виготовити 3 копії і роздати групі «Прокурор»)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРУПИ «ПРОКУРОР»

Стаття 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство
1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мо-

тивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою 
зухвалістю чи винятковим цинізмом. 

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб.
3. Вищезазначені дії, що були вчинені особою, раніше судимою за 

хуліганство, чи пов’язані з опором представникові влади або представ-
никові громадськості, який виконує обов’язки з охорони громадського 
порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії. 

4. Вищезазначені дії, якщо вони вчинені із застосуванням вогне-
пальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосова-
ного або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Тлумачення статті 296 Кримінального кодексу України31

1. Злочин посягає (заподіює шкоду) на громадський порядок, а також 
здоров’я особи, авторитет органів державної влади, громадську безпеку.

2. Діяння полягає в грубому порушенні громадського порядку, яке 
супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Хуліганство може полягати у застосуванні насильства (побоїв, запо-
діяння тілесних ушкоджень) до потерпілих, знищенні або пошкодженні 
майна, безладній стрілянині, використанні сильнодіючих речовин з ме-
тою зірвати проведення масового заходу, проявах безсоромності, зну-
щанні над безпорадними людьми тощо.

Злочин може бути вчинено не лише в громадських місцях чи у при-
сутності інших людей, а й за відсутності сторонніх осіб чи у присутності 
потерпілого (вночі, в безлюдному місці, в квартирі).

Грубе порушення громадського порядку має місце тоді, коли 
йому заподіюється істотна шкода, коли це зачіпає важливі інтереси 
чи інтереси багатьох осіб, коли відновлення порядку вимагає значних, 
тривалих зусиль тощо.

3. Специфічні ознаки злочину:
а) характеризується прямим умислом (навмисними діями), коли 

особа усвідомлювала, що її дії небезпечні для суспільства, та розуміла 
31 На основі джерела: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронова. – К.: Атіка, 2005; Коржанський М. Л. 
Кваліфікація злочинів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.
net/book_z1115_page_60.html
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(передбачала) настання небезпечних для суспільства наслідків цих дій і 
бажала їх настання;

б) мотив (внутрішні спонукання, якими керувався винний, вчиня-
ючи злочин) – неповага до суспільства – це прагнення показати свою 
зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, самоутвер-
дитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити себе іншим 
громадянам, суспільству, державі. Вказана неповага має бути явною, 
це означає, що неповага до суспільства є очевидною, безсумнівною як 
для хулігана, так і для очевидців його дій;

в) характерною особливістю хуліганства є вчинення його за явно 
незначними, неістотними приводами, тобто має місце явна неадек-
ватна реакція на поведінку потерпілого чи інших осіб;

г) причина злочинного діяння завжди внутрішня, вона містить-
ся в самому правопорушникові, в його намірах, волі, тобто злочин не 
викликаний зовнішніми обставинами, логічно не обґрунтований.

Додаток 5 до теми 2.4
(виготовити 3 копії і роздати групі «Громадський захисник»)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРУПИ «ГРОМАДСЬКИЙ ЗАХИСНИК»

Стаття 161 Кримінального кодексу України
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі 
та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними 
переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або вста-
новлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, ет-
нічного та соціального походження, майнового стану, місця проживан-
ня, за мовними або іншими ознаками. 

2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а та-
кож вчинені службовою особою. 

3. Вищезазначені дії, які були вчинені організованою групою осіб 
або спричинили тяжкі наслідки.

Тлумачення статті 161 Кримінального кодексу України32

1. Злочинні дії посягають і заподіюють шкоду суспільним ціннос-
тям: рівності громадян у їх конституційних правах та рівності їх перед 
законом як принципу конституційно-правового статусу людини і гро-
мадянина; а також честі та гідності особи, її життю, здоров’ю, власнос-
ті, встановленого порядку виконання службовими особами своїх повно-
важень.

2. Сам злочин полягає у діях з метою посилення настроїв неприязні, 
ворожнечі до інших етнічних або расових груп чи конфесій, принижен-
ня позитивних якостей певної нації порівняно з іншими (наприклад, 
пропаганда расової нетерпимості, цькування, дискримінація осіб пев-
ної раси або національності тощо); дискримінації за ознаками раси, ко-
льору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етніч-
ного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 
за мовними або іншими ознаками щодо можливості повністю викорис-
товувати свої права (на охорону здоров’я; освіту; користування рідною 
мовою, підприємницьку діяльність тощо).

Злочин може бути вчинено у поєднанні з насильством, під яким 
слід розуміти лише фізичне насильство: нанесення удару, заподіяння 
побоїв, легкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження та ін.; з 

32 На основі джерела: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронова. – К.: Атіка, 2005.
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іншими тяжкими наслідками – смерть потерпілого, заподіяння одно-
му чи більше потерпілим необережного тяжкого тілесного ушкодження, 
заподіяння великої матеріальної шкоди, виникнення масових завору-
шень тощо; групою осіб та ін.

3. Специфічні ознаки злочину:
а) характеризується прямим умислом (навмисними діями), коли 

особа мала намір викликати національну, расову чи релігійну ворож-
нечу та ненависть; принизити національну гідність; показати переваги 
або неповноцінність громадян за національною або расовою належніс-
тю, посіяти між людьми різних національностей, рас, релігійних кон-
фесій взаємну недовіру, розвинути відчуження, підозрілість, що пере-
ходять у стійку ворожість;

б) мотиви (внутрішні спонукання, якими керувався винний, вчи-
няючи злочин): ксенофобія, ненависть до іншої національності, уявна 
думка про перевагу тієї чи іншої раси, мови, релігійної конфесії тощо.

Тема 2.5. ЗАХОДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ЯВИЩ КСЕНОФОБІЇ

Час проведення: 45 хвилин.
Аудиторія: 15–20 осіб.

План:

2.5.1. Досвід іноземних країн у здійсненні профілактики ксенофобії 
 (9 хв).

2.5.2. Правові запобіжні заходи щодо ксенофобії (15 хв).
2.5.3. Спростування ксенофобних тверджень (21 хв).

Обладнання: дошка (екран) для записів, маркери, стільці, ватман з 
записаними ПРАВИЛА проведення занять.

Роздаткові матеріали: 1) картки для об’єднання у групи (вигото-
вити копію, розрізати та роздати учасникам); 2) завдання для роботи 
у МАЛИХ ГРУПАХ (виготовити копію, розрізати та роздати групам).

ХІД ЗАНЯТТЯ

2.5.1. Досвід іноземних країн у здійсненні профілактики ксенофобії 
(9 хв)

Побудувати демократичний лад у державі нелегко, але можливо. 
Особливе місце у такому разі посідає багатошарове суспільство, в якому 
присутні ксенофобні настрої. Просимо аудиторію назвати кілька відо-
мих їм країн, де б суспільство характеризувалося багатошаровістю, 
ксенофобними настроями. Учасники відповідають.

Прикладом можуть слугувати Сполучені Штати Америки, де сьогод-
ні загальноприйнятим та обов’язковим є толерантне (політкоректне) 
ставлення до представників іншої нації, раси, віри. Приміром, не мож-
на видавати підручники з ілюстраціями, де зображені лише білі діти. 
А якщо на одне і те саме місце претендують два представники націо-
нальних меншин, за загальних рівних умов перевага надається пред-
ставнику іншої нації, раси тощо. Найтяжча образа для «білого» амери-
канця – «расист». Усі ці заходи спрямовані на те, щоб не було навіть мож-
ливості виникнення расистських настроїв, які були досить сильними у 
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країні ще 50 років тому. Завдяки праці, наполегливості вдалося карди-
нально змінити стан ксенофобних настроїв у суспільстві33.

Події зими 2010 року, які трапилися у Російській федерації, є при-
кладом наслідків ксенофобії, коли не було вжито достатньо профілак-
тичних заходів. Декілька років різні організації, які займаються моніто-
рингом ксенофобії в суспільстві, попереджали, що все може закінчити-
ся масовими сутичками на етнічному підґрунті34.

Приводом для масових заворушень стало вбивство одного з фут-
больних уболівальників у Москві, яке здійснили люди, що приїхали з 
Кабардино-Балкарії (російської республіки). Футбольні фанати органі-
зували акцію, вимагаючи від правоохоронних органів покарати винних. 
Під час акції між маніфестантами (до яких доєдналися представники 
громадських організацій, зокрема націоналістичних, представники не-
формальних угрупувань (в тому числі скінхедів) та ін.) та громадянами 
кавказької національності виникали сутички, а згодом і масові погро-
ми на Манежній площі з побиттям безвинних людей, бійки спалахували 
просто з перехожими. Для врегулювання конфлікту втрутилися праців-
ники ОМОНу.

Одна за одною масові демонстрації та погроми охопили всю країну. 
Як результат – у 2010 році в Росії понад 400 осіб постраждало в резуль-
таті нападів на ґрунті ксенофобії35.

З розглянутого випливає, що усвідомлення небезпечності ксенофо-
бії приводить до необхідності її попередження. Отож, ви вже здогада-
лися, як звучить тема сьогоднішнього заняття? Опитуємо ба-
жаючих учасників.

А тепер повторимо ПРАВИЛА проведення наших занять. 
Відбувається повторення ПРАВИЛ.

2.5.2. Правові запобіжні заходи щодо ксенофобії (15 хв)

Викладач об’єднує аудиторію у чотири групи за розташуванням 
та пропонує учасникам груп проаналізувати почуте за допомогою мо-
дифікованого методу ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС. Кожна з груп мусить 
скласти свій законопроект, який має містити статті-пропозиції щодо 

33 Инна Кленицкая «Четыре разговора о толерантности» (Обществознание, граж-
дановедение) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://his.1september.ru/article.
php?ID=200200705

34 Михайло Каменєв «Причини і наслідки погромів у Москві» [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://human-rights.unian.net/ukr/detail/196458

35 Жертвами ксенофобии в этом году в России стали 37 человек [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=171607

вдосконалення системи сучасного законодавства стосовно профілакти-
ки ксенофобії. Для цього пропонуємо вам використовувати скеровуючі 
питання. Підготовлений вами законопроект повинен вміщувати інфор-
мацію щодо врегулювання таких суспільних потреб.

Хто повинен займатися профілактикою явищ ксенофобії та 
расизму?

Які методи можуть використовуватися для цього ресурса-
ми суспільства, держави, міжнародних організацій?

Що кожен з нас може зробити, щоб зупинити ксенофобію, не-
нависть до людей з відмінними зовнішніми ознаками чи особис-
тими переконаннями?

Готові статті-пропозиції за методом КОЛО ІДЕЙ озвучуються по 
одній від кожної групи, поки не вичерпаються всі пропозиції.

Ми дійшли висновку, що запобігти ксенофобії можливо лише спіль-
ними зусиллями державних, недержавних і міжнародних організації, 
кожної окремої людини. Профілактикою слугує:
 створення організацій, які б діяли у сфері подолання ксенофобії. 

Наприклад, у структурі Міністерства внутрішніх справ України 
створено відділ напрацювання та реалізації стратегії боротьби 
з етнічною злочинністю, у Службі безпеки – підрозділ із виявлен-
ня та припинення дій, спрямованих на розпалювання расової чи 
національної ворожнечі тощо36. Важливу роль у подоланні про-
блеми расизму та ксенофобії відіграють недержавні українські та 
міжнародні організації, такі як Міжнародна організація з міграції 
в Україні, Східноєвропейський інститут розвитку, Конгрес націо-
нальних громад України та ін.;

розробка стратегій боротьби з явищами, спрямованими на 
розпалювання расової чи національної ворожнечі. Наприклад, у 
2007 році Міністерство внутрішніх справ розробило План заходів 
по боротьбі з розповсюдженням у країні расизму та ксенофобії, 
яким визначено пріоритетні напрями діяльності з попередження 
та розкриття злочинів, що здійснюються на расовому ґрунті, про-
тидії неонацистським і скінхедівським організаціям4;

закріплення караності правопорушень на ґрунті ксенофобії у нор-
мативно-правових актах. (наприклад, ст. 161 Кримінального кодексу 
України передбачено відповідальність за порушення рівноправності 
громадян залежно від їх расової, національної належності або став-
лення до релігії тощо. Це ви пам’ятаєте з попередніх занять);

36 Л. Мазука. Оптимізація державної політики щодо попередження та протидії про-
явам ксенофобії та расизму в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.
niss.gov.ua/Monitor/September09/17.htm
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проведення соціальних кампаній, спрямованих на розвінчання 
стереотипів з підвищення обізнаності суспільства щодо культур-
ного діалогу (наприклад, соціальні медіакампанії; організація різ-
номанітних масових акцій, подій тощо). Сюди входить і правова 
просвіта: застосування спеціальних інтерактивних виховних тех-
нологій; проведення тренінгів, соціальної реклами та інші форми 
виховної діяльності;

виховна робота (агресивно налаштованих громадян можна, на-
приклад, перевиховати, залучивши до обов’язкового спілкування 
із соціальним працівником) тощо.

Зауважимо, що загальне становище залежить від кожного з нас. 
Кожен може демонструвати толерантну поведінку власним прикладом, 
і це буде кращим уроком толерантності як для вас, так і для оточуючих. 
Добре володіючи знаннями про права та свободи людини та громадяни-
на, можна протистояти дискримінації. Згадайте, на минулих зайняттях 
ми наголошували, що толерантність – це передусім активна позиція, що 
формується на основі визнання прав і свобод людини.

Далі теж працюватимемо у МАЛИХ ГРУПАХ. Ми з’ясували, хто бере 
участь у здійсненні профілактики ксенофобії. Ви отримаєте картки (ви-
кладач роздає учасникам д о д а т о к  д о  1  т е м и  2 . 5 ), на яких зазна-
чено назву заходів, що можуть слугувати такою профілактикою, попереди-
ти її. Пропонуємо вам об’єднатися у групи: «Державна влада», «Міжнародні 
організації», «Громадяни», поміркувавши, якою діяльністю з вказаної на 
картках займається, відповідно, державна влада, громадяни та міжнарод-
ні організації. Учасники об’єднуються у групи. Викладач допомагає.

Отже, профілактикою ксенофобії займається державна влада, ство-
рюючи та приймаючи закони, здійснюючи контроль за додержанням 
правопорядку в країні тощо. Громадяни здійснюють профілактику колек-
тивними діями, створюючи об’єднання чи навіть просто одноосібно, уни-
каючи стереотипного мислення чи упередженого ставлення. Розробка 
стратегій, координація зусиль держав у тій чи іншій профільній галузі, 
ведення переговорів, фінансування проектів та в інших напрямах працю-
ють міжнародні організації. Певною діяльністю можуть займатися одна-
ково як державні, так і громадські чи міжнародні організації, приміром: 
проведення правопросвітницької роботи, здійснення моніторингу тощо.

2.5.3. Спростування ксенофобних тверджень (21 хв)

Протягом уже проведених занять ви мали можливість сформува-
ти власну думку, чи хоча б замислитися щодо проблематики питання 

ксенофобії. То ж пропоную вам поуправлятися у вмінні висловлювати 
та доводити власну точну зору або ж порівняти її з переконаннями ін-
ших за допомогою обговорення питань, використовуючи модифікова-
ний метод ДОВЕДЕННЯ ВІД ПРОТИЛЕЖНОГО, зазначених у додатку. 
Таким чином ви можете здобути власні навички з профілактики ксено-
фобії. У цьому випадку прибічником ксенофобії виступатиме викладач 
або уявний прибічник. Роздаємо д о д а т о к  2  д о  т е м и  2 . 5 .

Викладач допомагає, пояснює поставлене завдання. Ви маєте, 
працюючи у групах, спростувати отримані твердження, продумати 
аргументи на підтримку своєї позиції. Для цього використаємо метод 
ПРЕС, який допомагає формулювати думки в чіткій і стислій формі. 
Пропонуємо вам аргументувати свої відповіді у заданій послідовності:

1. Власна позиція. (Спершу слід висловити власну думку, що прояс-
нюватиме, яка позиція відстоюватиметься. Наприклад, можна почати 
зі слів: я думаю, що…).

2. Обґрунтування. (Потім навести причини виникнення такої пози-
ції, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку позиції: тому, що…).

3. Приклад. (Після чого навести факти, що підтверджують ваші до-
кази та підсилюють позицію: наприклад…).

4. Висновки. (Завершити слід узагальненням власної думки, зро-
бивши висновок про те, що потрібно робити: отже…).

Застосовуємо метод ПРЕС. Надаємо групам час на підготовку – 
5 хвилин. Після закінчення часу викладач розпочинає. Заслуховуємо 
доповідачів від кожної з груп. Рекомендуємо доповідачам будувати ви-
ступ за запропонованою формою. Твердження слід спростовувати по-
слідовно. Інші учасники матимуть право висловити свою думку з при-
воду почутого, доповнюючи відповіді. Викладач стежить за часом ви-
ступів усіх учасників, надає можливість висловитися усім бажаючим 
учасникам заняття.

Отже, всі ми зрозуміли, що ксенофобію краще та легше попередити, 
ніж потім з нею боротися.
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Додаток 1 до теми 2.5
(виготовити копію, розрізати та роздати учасникам)

КАРТКИ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ У ГРУПИ

Створення 
законів

Фінансування 
проектів між-

народними 
організаціями

Скликання 
міжнародних 
зібрань між-
народними 
організаці-

ями

Розробка 
стратегій 
боротьби 

державними 
організаці-

ями

Проведення 
маніфеста-
цій громад-
ськими ор-

ганізаціями

Прийняття 
законів

Координація 
зусиль держав 

політичній 
галузі міжна-

родними орга-
нізаціями

Здійснення 
моніторингу 
державними 
організаці-

ями

Проведення 
соціальних 
кампаній 

міжнародни-
ми організа-

ціями

Уникати 
стереотип-
ного мис-

лення

Притягнення 
до кримі-
нальної 

відповідаль-
ності

Координація 
зусиль держав 

у соціальній 
галузі міжна-

родними орга-
нізаціями

Здійснення 
моніторингу 
громадськи-
ми організа-

ціями

Проведення 
соціальних 
кампаній 

громадськи-
ми організа-

ціями

Створення 
громад-

ських орга-
нізацій

Контроль за 
додержан-
ням право-
порядку в 

країні

Розробка 
стратегій між-

народними 
організаціями

Проведення 
правопрос-

вітньої робо-
ти міжнарод-
ними органі-

заціями

Проведення 
виховної ро-
боти міжна-
родними ор-
ганізаціями

Уникати 
упередже-
ного став-

лення

Проведення 
правопрос-

вітньої робо-
ти держав-

ними органі-
заціями

Здійснення 
моніторингу 
міжнародни-

ми організаці-
ями

Проведення 
виховної ро-
боти держав-
ними органі-

заціями 

Проведення 
виховної ро-
боти громад-
ськими орга-

нізаціями

Проведення 
право-

просвітньої 
роботи гро-
мадськими 
організаці-

ями 

Додаток 2 до теми 2.5
(виготовити копію, розрізати та роздати групам)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОТИ У МАЛИХ ГРУПАХ

Завдання для групи «Державна влада»

Спростуйте твердження
Свою позицію треба висловлювати завжди чітко і суворо, щоб опо-

ненти боялися і не сміли суперечити.
Толерантність – це привілей слабкодухих, інертних людей, які поту-

рають іншим, поступаючись власними переконаннями.

Завдання для групи «Міжнародні організації»

Спростуйте твердження
Щоб дати справедливу оцінку новому знайомому, перш за все по-

трібно знати, якої він національності.
Виявлення солідарності з іншим народом небезпечно для цілісності 

нації.

Завдання для групи «Громадяни»

Спростуйте твердження
Принципи толерантності обмежують свободу слова та інші невід’ємні 

людські свободи.
Не має потреби протестувати проти ксенофобних дій інших, адже 

кожен відповідає за себе сам.
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МОДУЛЬ 3

ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ НА ҐРУНТІ КСЕНОФОБІЇ

Тема 3.1. Юридичний конфлікт з причин ксенофобії

Тема 3.2. Вирішення ксенофобського конфлікту

Тема 3.3. Медіація (третій не зайвий) у конфліктах на 
    ґрунті ксенофобії

Тема 3.1. ЮРИДИЧНИЙ КОНФЛІКТ З ПРИЧИН КСЕНОФОБІЇ

Час проведення: 45 хвилин.
Аудиторія: 15–20 осіб.

План:

3.1.1. Інтереси, які нас об’єднують (7 хв).
3.1.2. Правила толерантного співіснування людей (18 хв).
3.1.3. Конфліктна ситуація «Таксист» (5 хв).
3.1.4. Зміст та ознаки конфлікту (10 хв).
3.1.5. Наслідки нетолерантності (5 хв).

Обладнання: коло стільців, дошка (екран) для записів, маркери, 
ПРАВИЛА курсу.

Роздаткові матеріали: 1) критерії толерантності (виготовити ко-
пію для викладача); 2) правова ситуація «Таксист» (виготовити потріб-
ну кількість копій та роздати дійовим особам, які беруть участь у ро-
льовій грі); 3) поняття та ознаки конфлікту (виготовити необхідну кіль-
кість копій та роздати один на двох учасників).

ХІД ЗАНЯТТЯ

3.1.1. Інтереси, які нас об’єднують (7 хв)

На сьогоднішньому занятті ми познайомимося з правилами толе-
рантного співіснування людей.

Перед тим як перейти до розгляду теми, давайте повторимо ПРАВИЛА 
проведення занять. Пропонуємо учням за бажанням назвати правило 
та пояснити його.

Ми різні за національністю, різні за кольором шкіри, розрізом очей, 
віросповіданням, спілкуємося різними мовами. Як ви гадаєте, це 
можливо, щоб нас щось об’єднувало? Відповідають бажаючі. Дійсно 
є речі, які нас об’єднують. Підлітки в Україні та Іспанії є фанатами одно-
го й того ж музичного гурту, колумбієць і росіянин займаються одним 
видом спорту, китаєць і француз грають в одну й ту саму комп’ютерну 
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гру, сірієць та казах люблять японські суші, англієць та аравієць одна-
ково поважають сімейні цінності…

Зараз об’єднаємося у п’ять груп. Викладач обирає з аудиторії п’ять 
учасників, перед якими ставить завдання сформувати групи з п’яти 
осіб у кожній, обираючи їх членів за схожостями. Після того як аудито-
рія розподілена на п’ять МАЛИХ ГРУП, викладач пропонує учасникам, 
які набирали собі групи, пояснити, за якими схожостями відбувався 
відбір учасників.

3.1.2. Правила толерантного співіснування людей (18 хв)

Вам відомо про існування Нобелівської премії. Це одна з найпре-
стижніших міжнародних премій, що присуджується за видатні наукові 
дослідження, революційні винаходи або великий внесок у культуру чи 
розвиток суспільства. Одним з п’яти напрямів є нагорода за «Сприяння 
встановленню миру в усьому світі». Як ви вважаєте, особи, які отри-
мують визнання у цій категорії, є толерантними? Відповідають 
бажаючі. Премію миру присуджують особі, яка посприяла братерству 
народів і брала участь у пропаганді на підтримку миру37.

Далі працюватимемо у групах. Уявімо, що нам випала можливість 
нагородити людину премією «За толерантність». Спробуймо визначити 
критерії, за якими відбиратимемо кандидатів на цю почесну нагороду. 
Учасники працюють у групах. Після обговорення представники від кож-
ної групи по черзі називають по одному критерію (застосовуємо метод 
КОЛО ІДЕЙ). Кожен запропонований варіант обговорюється аудиторі-
єю (схвалюється або спростовується): Чи дійсно всі погоджуються, 
що цей критерій має бути у відборі кандидата на премію «За то-
лерантність»? Схвалені критерії записуються на дошці.

Викладач може використовувати д о д а т о к  1  д о  т е м и  3 . 1 
для ширшого формулювання критеріїв премії.

Як ви гадаєте, чи можемо ми на основі цих записаних крите-
ріїв сформувати Правила толерантного співіснування людей? 
Давайте спробуємо кожний критерій переформулювати у правило. 
Представники з кожної групи відповідають по черзі.

37 The Nobel Peace Prize. Nobelprize.org. 25 Mar 2011[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/

3.1.3. Конфліктна ситуація «Таксист» (5 хв)

Проте, як відомо, люди не завжди дотримуються цих правил. 
Розглянемо приклад нетолерантного співіснування людей.

Кожна група отримує роздатковий матеріал (д о д а т о к  2  д о 
т е м и  3 . 1 ). Розбираємо ситуацію у формі РОЛЬОВОЇ ГРИ. Двоє ба-
жаючих учасників (виходять на середину аудиторії так, щоб усім було 
видно) стають сторонами конфлікту і розігрують перед аудиторією 
конфліктну ситуацію «Таксист». Всі інші учасники слідкують за їх ви-
ступом. Застосуємо комбінований метод РОЛЬОВА ГРА та АКВАРІУМ.

Давайте з’ясуємо, що ми зараз спостерігали? Викладач на 
дошці записує думки групи на зразок: суперечка, конфліктна ситуація, 
прояв нетолерантного ставлення тощо.

У соціальних і правових науках таку ситуацію прийнято називати 
конфліктом.

3.1.4. Зміст та ознаки конфлікту (10 хв)

Роздаються картки з визначенням поняття «конфлікт» (д о д а -
т о к  3  д о  т е м и  3 . 1 ). Один з учасників зачитує його.

Конфлікт (з лат. сonflictus – зіткнення або боротьба, вороже став-
лення) – це ситуація, в якій відбувається зіткнення різних думок чи по-
зицій двох або більше осіб.

Таким чином, ми з вами спостерігали конфлікт. Конфлікт перед-
бачає присутність опонентів, конкретних осіб, що є його учасниками. 
Скільки учасників у нашому конфлікті? Учасники відповідають 
за бажанням. У будь-якому конфлікті присутній предмет конфліктної 
ситуації, те, через що відбулася суперечка. Що стало предметом ро-
зіграного конфлікту? Відповідають за бажанням. Елементом кон-
флікту виступають суб’єктивні інтереси його учасників, те, що насправ-
ді їм потрібне. Чому водій таксі вороже налаштований відносно 
людей інших національностей? Відповідають за бажанням. У будь-
якому конфлікті важливо відрізняти безпосередній привід сутички від 
дійсних його причин, часто прихованих. Чи були якісь безпосередні 
причини у водія для нетолерантного поводження з іноземцем? 
Давайте згадаємо сформовані попередньо Правила толерантного спі-
віснування людей. Хто з двох учасників і які саме пункти пору-
шив? Відповідають за бажанням.

Але конфлікти, як відомо, можливо вирішити. Ви матимете мож-
ливість перевірити власні сили, виконавши необов’язкове домашнє 
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завдання. До наступного заняття подумайте, будь ласка, про способи, 
якими можна вирішити цей конфлікт.

3.1.5. Наслідки нетолерантності (5 хв)

На сьогоднішньому занятті ми з вами сформували Правила толе-
рантного співіснування людей і дійшли висновку, що за умов недотри-
мання цих Правил люди потрапляють у конфліктні ситуації. Висловіть, 
будь ласка, по черзі свою думку стосовно того, чому так важливо до-
тримуватися Правила толерантного співіснування, і які нега-
тивні наслідки може тягти за собою нетолерантна поведінка? 
Відповідають декілька бажаючих.

Додаток 1 до теми 3.1
(виготовити копію для викладача)

КРИТЕРІЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ38

(інформація для викладача)

• Рівноправність (рівний доступ до соціальних благ, до управлін-
ських, освітніх і економічних можливостей для всіх людей, неза-
лежно від їхньої статі, раси, національності, релігії, приналежнос-
ті до якої-небудь іншої групи);

• взаємоповага членів групи або суспільства, доброзичливість і тер-
пиме ставлення до різних груп (інвалідів, біженців, гомосексуаліс-
тів тощо);

• рівні можливості для участі в політичному житті всіх членів сус-
пільства;

• збереження і розвиток культурної самобутності та мов національ-
них меншин;

• охоплення подіями суспільного характеру, святами якомога біль-
шої кількості людей, якщо це не суперечить їхнім культурним тра-
диціям і релігійним віруванням;

• можливість слідувати своїм традиціям для всіх культур, представ-
лених у суспільстві;

• свобода віросповідання за умови, що це не зачіпає права та мож-
ливості інших членів суспільства;

• співробітництво і солідарність у вирішенні спільних проблем;
• позитивна лексика в найбільш уразливих сферах міжетнічних, 

міжрасових відносин, у відносинах між статями.

38 Мы – за толерантность [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://21411s10.
edusite.ru/p29aa1.html
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Додаток 2 до теми 3.1
(виготовити необхідну кількість копій та роздати 

дійовим особам, які беруть участь у рольовій грі)

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ТАКСИСТ»

Громадянин Об’єднаних Арабських Еміратів Фахад звернувся до во-
дія таксі: «Доброго дня, ви не могли б мене відвезти за адресою: вулиця 
Світла, 21?».

Таксист грубо відмовив: «Такі, як ти, повинні їздити автобусами!»
Проігнорувати образу з боку таксиста Фахад не міг: «Хто вам дозво-

лив працювати водієм таксі, коли ви не вмієте спілкуватися з людьми?»
Але водій таксі не зважав на слова Фахада і наполягав на своєму: 

«Таких, як ти, я не те що нікуди не везтиму, я навіть спілкуватися ба-
жання не маю. Йди геть!»

Не розуміючи причин зневажливого ставлення, Фахад відповів: 
«Своїм безпричинним грубіянством ви не лише позбавляєте себе заро-
бітку, а й принижуєте мене».

Таксист пояснив: «Не терплю людей неслов’янської зовнішності, 
мого друга, теж таксиста, побили й пограбували люди, схожі на інозем-
ців, таких, як ти».

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ТАКСИСТ»

Громадянин Об’єднаних Арабських Еміратів Фахад звернувся до во-
дія таксі: «Доброго дня, ви не могли б мене відвезти за адресою: вулиця 
Світла, 21?».

Таксист грубо відмовив: «Такі, як ти, повинні їздити автобусами!»
Проігнорувати образу з боку таксиста Фахад не міг: «Хто вам дозво-

лив працювати водієм таксі, коли ви не вмієте спілкуватися з людьми?»
Але водій таксі не зважав на слова Фахада і наполягав на своєму: 

«Таких, як ти, я не те що нікуди не везтиму, я навіть спілкуватися ба-
жання не маю. Йди геть!»

Не розуміючи причин зневажливого ставлення, Фахад відповів: 
«Своїм безпричинним грубіянством ви не лише позбавляєте себе заро-
бітку, а й принижуєте мене».

Таксист пояснив: «Не терплю людей неслов’янської зовнішності, 
мого друга, теж таксиста, побили й пограбували люди, схожі на інозем-
ців, таких, як ти».

Додаток 3 до теми 3.1
(виготовити необхідну кількість копій 

та роздати один на двох учасників)

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОНФЛІКТУ

Конфлікт (з лат. conflictus – зіткнення або боротьба, вороже став-
лення) – це ситуація, в якій відбувається зіткнення різних думок чи по-
зицій двох або більше осіб.

Ознаки конфлікту:
– кілька сторін (учасників) конфлікту;
– протиріччя інтересів;
– активне висловлювання або вираження діями своїх позицій.

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОНФЛІКТУ

Конфлікт (з лат. conflictus – зіткнення або боротьба, вороже став-
лення) – це ситуація, в якій відбувається зіткнення різних думок чи по-
зицій двох або більше осіб.

Ознаки конфлікту:
– кілька сторін (учасників) конфлікту;
– протиріччя інтересів;
– активне висловлювання або вираження діями своїх позицій.

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОНФЛІКТУ

Конфлікт (з лат. conflictus – зіткнення або боротьба, вороже став-
лення) – це ситуація, в якій відбувається зіткнення різних думок чи по-
зицій двох або більше осіб.

Ознаки конфлікту:
– кілька сторін (учасників) конфлікту;
– протиріччя інтересів;
– активне висловлювання або вираження діями своїх позицій.









105104

Практичне право: на попередження ксенофобії: ЧАСТИНА ПЕРША. Модуль 3. Подолання конфліктів на ґрунті ксенофобії

Тема 3.2. ВИРІШЕННЯ КСЕНОФОБСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Час проведення: 45 хвилин.
Аудиторія: 15–20 осіб.

План:

3.2.1. Обговорення способів вирішення конфлікту (4 хв).
3.2.2. Стилі вирішення конфліктів (12 хв).
3.2.3. Розгляд основних методів розв’язання конфлікту (8 хв).
3.2.4. РУХЛИВА ВПРАВА «Збереження контакту в суперечці» (5 хв).
3.2.5. ПЕРЕГОВОРИ та правила їх проведення (16 хв).

Обладнання: коло стільців, дошка (екран) для записів, маркери, 
Правила курсу.

Роздаткові матеріали: 1) картки для об’єднання у групи (вигото-
вити копію, розрізати і роздати учасникам); 2) стилі вирішення кон-
фліктів (виготовити копії та роздати кожній групі); 3) інформація 
про метод Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ (виготовити потрібну кількість при-
мірників і роздати один на двох учасників); 4) вислови для трансфор-
мації їх методом Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ (виготовити копії та роздати 
один примірник на групу); 5) інформація про метод ПАРАФРАЗУВАННЯ 
(виготовити необхідну кількість примірників і роздати один на двох 
учасників); 6) етапи проведення ПЕРЕГОВОРІВ (виготовити необхідну 
кількість примірників і роздати один на двох учасників); 7) ПРАВОВА 
СИТУАЦІЯ «Інцидент на паркові» (виготовити необхідну кількість при-
мірників, розрізати і роздати групам відповідно до ролей).

ХІД ЗАНЯТТЯ

3.2.1. Обговорення способів вирішення конфлікту (4 хв)

На минулому занятті ми ознайомилися з поняттям «конфлікт» та його 
ознаками. Вдома ви мали подумати над способами вирішення конфлік-
ту, який ми розглянули. Зараз пропонуємо вам висловити думку, яким 
способом можна вирішити конфлікт таксиста з іноземцем?

Учасники заняття по черзі висловлюють свою думку, викладач уза-
гальнює і способи вирішення конфлікту, записує на дошці. Таким чи-

ном, ми сказали, що конфлікт можна вирішити шляхом компромісу, пе-
реговорів, судовим способом тощо, а інколи конфлікт може залишитися 
невирішеним.

3.2.2. Стилі вирішення конфліктів (12 хв)

Наші предки вирішували конфліктні питання, зібравшись на віче, 
ми маємо можливість відстоювати свою позицію, наприклад, ставлячи 
галочку у виборчому бюлетені навпроти варіанта, що нас влаштовує. І 
в тому, і в іншому випадку рішення можуть бути як правильними, так і 
неправильним, але визначається об’єктивна більшість шляхом підра-
хунку голосів. Більш продуктивним вирішенням конфлікту є компро-
міс. На досвіді багатовікової історії можна простежити, що дві задово-
лені сторони рідше вступають у новий конфлікт, і повторення того само-
го випадку є малоймовірним.

Існує п’ять основних стилів вирішення конфлікту. Об’єднуємо учас-
ників у п’ять груп за допомогою карток (роздаємо д о д а т о к  1  д о 
т е м и  3 . 2 ). Викладач дає роздатковий матеріал «Стилі вирішення 
конфліктів» (д о д а т о к  2  д о  т е м и  3 . 2 ). Зараз розглянемо стилі ви-
рішення конфліктів за допомогою методу ДЕРЕВО РІШЕНЬ. Викладач 
ознайомлює учасників з правилами проведення методу: його зміст по-
лягає в тому, що вам слід виділити позитивні та негативні сторони кож-
ного із запропонованих стилів вирішення конфліктних ситуацій.

Ви працюватимете у МАЛИХ ГРУПАХ. Вашим завданням є вияви-
ти із запропонованих способів ті, які дозволять задовольнити інтер-
еси обох сторін і при цьому зберегти добрі взаємовідносини між ними. 
Також потрібно назвати ті, які можуть призвести до погіршення стосун-
ків і виникнення ворожнечі.

Як можемо побачити, найкращими способами вирішення конфлік-
тів є ті, за яких застосовується стиль співпраці та стиль компромісу.

Серед тих способів, які допомагають розв’язати конфлікт, можна ви-
ділити декілька груп. Для нас найважливішим є поділ цих способів на 
правові та неправові.

Правові способи – це такі, які існують у нормах законодавства 
(судовий розгляд, звернення до третьої особи тощо) або ж у пра-
вилах ділового обороту (наприклад, переговори). Саме на правових 
способах ми акцентуватимемо увагу.
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3.2.3. Розгляд основних методів розв’язання конфлікту (8 хв)

І стиль компромісу, і стиль співпраці для вирішення проблеми пе-
редбачають, що сторони конфлікту говорять один з одним, прагнуть 
виявити свої справжні потреби та інтереси. У конфліктних ситуаці-
ях розмови переважно відбуваються на підвищених тонах, і учасни-
ки конфлікту досить часто не слухають один одного. Крик однієї сто-
рони дратує іншу, за таких умов конфлікт залишається невирішеним. 
Для досягнення позитивного результату варто звернутися до методів 
Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ та ПАРАФРАЗУВАННЯ.

Зараз ми ознайомимось з цими методами. Викладач роздає картки 
з поясненням методу Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ (д о д а т о к  3  д о  т е м и 
3 . 2 ). Учасники заняття по черзі зачитують окремі частини. Викладач 
відповідає на запитання і акцентує увагу на важливих моментах. 
Потім кожній групі (д о д а т о к  4  д о  т е м и  3 . 2 ) пропонуються ви-
слови, які потрібно трансформувати у Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ. Учасники 
працюють у раніше створених групах (30 секунд), потім представники 
кожної групи озвучують напрацювання. Доповідачі зачитують вислови 
почергово і так доти, доки не вичерпаються усі відповіді. Застосовуємо 
метод КОЛО ІДЕЙ. Учасники можуть доповнювати один одного.

Як ви помітили, Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ сприяє попередженню кон-
флікту, вчить розуміти власний стан і відчуття. Це перший крок до по-
зитивного вирішення проблеми. Ми висловлюємо власні переживання і 
ставлення до того, що відбувається. Говоримо тільки про свої відчуття і 
беремо відповідальність за свої переживання.

Але іноді недостатньо правильно сказати іншій людині про свої про-
блеми. Потрібно переконатись, що вона правильно вас зрозуміла. Для 
того щоб цього уникнути під час обговорення конфліктної ситуації, слід 
застосовувати метод ПАРАФРАЗУВАННЯ.

Викладач роздає д о д а т о к  5  д о  т е м и  3 . 2 . Учасники заняття 
зачитують окремі частини. Викладач відповідає на запитання і акцен-
тує увагу на важливих моментах.

Тепер для закріплення цих методів спробуємо їх застосувати. Для 
цього працюватимемо у парах. Уявіть, що ви стоїте в черзі за квитка-
ми на автовокзалі, один з вас – представник національної меншини, 
затримує чергу, уточнюючи різні деталі у касира, інший поспішає ку-
пити квиток. Спробуйте висловити своє прохання за допомогою методу 
Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ, а інший повторить сказане за допомогою мето-
ду ПАРАФРАЗУВАННЯ. Проводимо метод. Якщо в учасників виникнуть 
труднощі з розігруванням ситуацій у парах, викладач допомагає, на-
приклад, розвиває ситуацію, додаючи нові обставини: представник 

національної меншини затримує чергу з причини, що вперше у цьому 
місті й виникло багато запитань стосовно різних варіантів подорожу-
вання, а інший учасник поспішає, бо його біля вокзалу чекає таксі.

Після того як усі пари розіграють ситуацію, слід запитати їх про 
таке: Як їм сподобались ці методи? Чи можуть вони стати в 
пригоді у вирішенні конфліктної ситуації? Чи мали вони пробле-
ми із застосуванням цих методів під час роботи в парах?

3.2.4. РУХЛИВА ВПРАВА «Збереження контакту в суперечці» (5 хв)

Залишаючись у парах, спробуємо розвити навички збереження 
контакту з партнером у суперечці. Сядьте у парах один напроти одного 
на відстані витягнутої руки. Потім притисніть свою руку до руки парт-
нера так, щоб мізинець був притиснутий до мізинця, безіменний – до 
безіменного і т. д. Вісім пальців притиснуті, а великі пальці вступають 
в бій. Потрібно, щоб великий палець виявився зверху пальця партне-
ра, а решта залишалися притиснутими. Провести два-чотири раунди. 
Після закінчення викладач просить учасників подякувати один одному 
за чесну гру і дати відповідь на запитання: Чи вдавалося тримати 
руки разом у процесі змагання? Ця вправа підводить нас до того, що 
потрібно зберігати контакт навіть у суперечці.

3.2.5. ПЕРЕГОВОРИ та правила їх проведення (16 хв)

Методи Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ та ПАРАФРАЗУВАННЯ зазвичай ви-
користовують як допоміжні у сукупності з іншими. Складні конфлік-
ти передбачають більш складну процедуру їх вирішення із застосу-
ванням складних методів. Такими методами є переговори та медіація. 
Зупинимось спочатку на ПЕРЕГОВОРАХ.

Переговори широко використовуються в діловому обороті. Перед 
тим як укласти якусь угоду, ділові люди за допомогою переговорів узго-
джують між собою її умови, для того щоб уникнути конфліктних си-
туацій у майбутньому. Але навіть якщо такі виникають, перед тим як 
звернутися до суду і вирішити суперечку в судовому порядку, особи, які 
уклали угоду, вдаються до переговорів.

Переговори – це неофіційне обговорення проблеми двома особами, 
котрі перебувають в конфлікті.

Метод ПЕРЕГОВОРИ має кілька етапів. Зараз ви самостійно з ними 
ознайомитесь. Викладач роздає парам д о д а т о к  6  д о  т е м и  3 . 2 . 
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Після того як всі учні ознайомляться з матеріалом, викладач має відпо-
вісти на запитання, що виникли у зв’язку з цим, і переконатись, що всі 
учні добре зрозуміли, яким чином проводяться переговори.

Тепер спробуйте самостійно розв’язати конфлікт за допомогою 
ПЕРЕГОВОРІВ. Викладач роздає групам д о д а т о к  7  д о  т е м и 
3 . 2  і пропонує вирішити цю ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ за допомогою 
ПЕРЕГОВОРІВ. МАЛІ ГРУПИ працюють за схемою: учасники в групах 
розподіляють між собою ролі: один з учасників зачитуватиме правову 
ситуацію та слідкуватиме за процесом ведення переговорів відповідно 
до додатку 6 до теми 3.2; інші учасники представлятимуть сторо-
ни конфлікту. Відповідно до ролей надається роздатковий матеріал, 
учасники працюють у групах, розігруючи правову ситуацію.

Після опрацювання одна з груп озвучує результат – до чого домови-
лися конфліктуючі сторони та яким чином, інші доповнюють, комен-
тують і визначають, що вдалося, а що ні.

Після того як групи закінчать працювати, викладач ставить за-
питання: Чи сподобався вам цей метод? Чи вдалось вам виріши-
ти конфлікт за його допомогою? Чи виникали у вас складнощі, 
пов’язані із застосуванням переговорів? Згадуючи методи, які ми 
сьогодні розглянули: Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ та ПАРАФРАЗУВАННЯ, чи 
є вони ефективними у вирішені конфліктів на ґрунті ксенофоб-
ських упереджень?

Запитуємо учасників за бажанням.

Додаток 1 до теми 3.2
(виготовити копію, розрізати і роздати учасникам)

КАРТКИ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ У ГРУПИ

КОНКУРЕНЦІЯ КОНКУРЕНЦІЯ КОНКУРЕНЦІЯ КОНКУРЕНЦІЯ

УХИЛЕННЯ УХИЛЕННЯ УХИЛЕННЯ УХИЛЕННЯ

КОМПРОМІС КОМПРОМІС КОМПРОМІС КОМПРОМІС

СПІВПРАЦЯ СПІВПРАЦЯ СПІВПРАЦЯ СПІВПРАЦЯ

ПРИСТОСУВАННЯ ПРИСТОСУВАННЯ ПРИСТОСУВАННЯ ПРИСТОСУВАННЯ
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Додаток 2 до теми 3.2
(виготовити копії та роздати кожній групі)

СТИЛІ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ39

Назва стилю Характерні ознаки

1. ЗМАГАННЯ

Важливим є результат.
Впевненість у запропонованому варіанті вирі-
шення конфлікту і намагання відстояти саме 
свою точку зору.
Відхилення дрібних деталей.
Швидке реагування і прагнення якомога 
швидше вирішити конфлікт на свою корить

2. УХИЛЕННЯ

Уникнення напруження у розмові з опонентами.
Результат не є дуже важливим.
Переконаність, що ситуацію буде вирішено не 
на власну користь.
Потреба у додаткових деталях, у зв’язку з чим 
виникає бажання у затягуванні часу вирішен-
ня конфлікту

3. ПРИСТОСУВАННЯ

Головне не результат, а збереження стосунків.
Розуміння того, що правда не на вашому боці, 
сприяє займанню позиції вирішити питання 
на користь іншого

4. КОМПРОМІС

Обидві сторони мають однакову владу та заці-
кавленість.
Прагнення швидкого рішення.
Може задовольнити тимчасове рішення.
Компроміс дає можливість зберегти мале, щоб 
не втратити все

5. СПІВПРАЦЯ

Вирішення проблеми є важливим для обох 
сторін.
Сторони мають досить часу для вирішення 
проблеми.
Сторони об’єднують зусилля для досягнення 
спільної мети

39 Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент 
державної служби // Програма Європейського союзу в Україні (липень 2008 – грудень 
2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ujfp.org.ua/filearea/downloads/
Trainings/JA-Mod2/JAMOD2-Workbook.pdf

Додаток 3 до теми 3.2
(виготовити необхідну кількість примірників 

і роздати один на двох учасників)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕТОД Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ – метод, що допоможе без звинувачень і ви-
мог виявити ваше ставлення до певної ситуації, передати іншій особі 
ваше відношення до її вчинку або поведінки, щоб інша людина змінила 
своє ставлення.

Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ складається з етапів.
1. Подія або вчинок, що стались. Висловіть суть справи. Уникайте 

«мовних подразнювачів» – слова на зразок «коли ви горлаєте чи гавкаєте 
на мене» навряд допоможуть порозумітись.

2. Ваша реакція на неї. Зазначте, як названі події чи вчинки вплива-
ють на вас (включаючи ображеність почуттів); не шукайте винуватців.

3. Результат, якому ви надаєте перевагу. Не формулюйте його як ви-
могу. Слідкуйте за тим, щоб вихід не був жорстко визначеним, а давав 
можливість для розробки нових варіантів.

Наприклад:
1. «Коли ви підвищуєте на мене голос...».
2. «…я відчуваю себе ображеним».
3. «Мені хотілося б мати можливість обговорити з вами спірне пи-

тання за нормальних обставин».
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Додаток 4 до теми 3.2
(виготовити копії та роздати один примірник на групу)

ВИСЛОВИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЇХ МЕТОДОМ 
Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Вислови
Переформульоване 
Я-висловлювання

Ви нас не розумієте
Нам би хотілося дійти порозумін-

ня у цій ситуації

Це ви винні у ситуації, що 
склалася

Не горлайте на нас

Ви завжди все псуєте

Ви слухаєте тільки себе

Ви мелете дурниці

Ви хулігани

Це ви перші почали

Ваша поведінка є абсурдною

Додаток 5 до теми 3.2
(виготовити необхідну кількість примірників 

і роздати один на двох учасників)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕТОД ПАРАФРАЗУВАННЯ40

ПАРАФРАЗУВАННЯ – повторення, ніби «повернення» співрозмовни-
ку його слів, але не додаючи нічого від себе за змістом, лише конкрети-
зуючи вислови, «пом’якшуючи» їх тон. Це дозволяє навчитися уважно 
вислуховувати позиції інших людей, розуміти чужий хід мислення, по-
казати людині, що її уважно слухають та розуміють.

Рекомендуємо цей метод застосовувати для формування навичок 
подолання конфліктів.

Наприклад:
1-й співбесідник: мене дратує той факт, що іноземці, приїхавши у 

нашу країну, заробляють гроші на праці нашого населення.
2-й співбесідник: я бачу, що вас непокоїть необхідність деяких укра-

їнців працювати на підприємствах, заснованих іноземцями.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕТОД ПАРАФРАЗУВАННЯ

ПАРАФРАЗУВАННЯ – повторення, ніби «повернення» співрозмовни-
ку його слів, але не додаючи нічого від себе за змістом, лише конкрети-
зуючи вислови, «пом’якшуючи» їх тон. Це дозволяє навчитися уважно 
вислуховувати позиції інших людей, розуміти чужий хід мислення, по-
казати людині, що її уважно слухають та розуміють.

Рекомендуємо цей метод застосовувати для формування навичок 
подолання конфліктів.

Наприклад:
1-й співбесідник: мене дратує той факт, що іноземці, приїхавши у 

нашу країну, заробляють гроші на праці нашого населення.
2-й співбесідник: я бачу, що вас непокоїть необхідність деяких укра-

їнців працювати на підприємствах, заснованих іноземцями.

40 Там само.
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Додаток 6 до теми 3.2
(виготовити необхідну кількість примірників 

і роздати один на двох учасників)

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ41

Крок 1. Виступи сторін та прояснення інтересів
Ідіть на переговори з бажанням зрозуміти іншу людину і зразу запро-

понуйте: «Давайте висловимося, в чому кожен з нас бачить суть пробле-
ми». Коли говорить протилежна сторона, повторюйте їх слова, але не до-
даючи нічого від себе за змістом і пом’якшуючи (по можливості) «гострі 
кути». Після того як сторони висловилися, ставте запитання, які допо-
можуть чітко визначити зацікавленість обох сторін у досягненні згоди. 
Бажано знайти близькі в обох бачення на проблему, схожі позиції.

Крок 2. Визначення точок відсутності згоди
На цьому етапі потрібно констатувати наявні вже домовленості та 

виділити ті проблеми, згоди щодо яких не досягнуто.

Крок 3. Висування пропозицій щодо подолання незгоди
Якщо незгода є принциповою позицією, подумайте, чи зацікавлені 

ви у тому, щоб отримати цю згоду? Якщо так, спробуйте досягти зго-
ди: нагадайте про те, що досягнуте порозуміння значно важливіше, ніж 
невеликі невирішені проблеми. Запропонуйте вашому співбесіднику 
висловити своє бачення вирішення проблем. Ефективний прийом: за-
пропонувати обом сторонам уявити себе з позицій третьої, нейтраль-
ної, сторони. З цієї позиції можна запропонувати спільно знайти мак-
симальну кількість найрізноманітніших способів вирішення проблем 
(рекомендовано зробити це за методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ).

Крок 4. Вибір рішення і формулювання договору (домовленості)
Коли декілька ідей-пропозицій висунуто, потрібно піддати їх «тесту 

на реальність»: яка з цих пропозицій може бути реально прийнята і вико-
нана обома сторонами. Після того як ви дійшли згоди, чітко сформулюй-
те домовленість та перевірте, чи однаково розумієте її ви і протилежна 
сторона. Можна письмово викласти домовленість, укласти договір.

Крок 5. Виконання домовленості
Досягнення домовленості передбачає її виконання. Невиконання 

веде до нових суперечностей, часто більш важких, ніж попередні. Але і 
ці домовленості можна подолати шляхом переговорів.

41 Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний посібник / О. Ф. 
Штанько, А. О. Галай, В. В. Стаднік та ін. / За заг. ред. О.Ф. Штанька. – Київ: Атіка, 2004. – 
315 с.

Додаток 7 до теми 3.2
(виготовити необхідну кількість примірників, 

розрізати і роздати групам відповідно до ролей)

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ІНЦИДЕНТ НА ПАРКОВЦІ»

Викладача вузу, який за національністю є алжирцем, групою під-
літків було побито на території навчального закладу. Причиною стало 
місце на паркувальному майданчику. Хоча у зоні для паркування було 
достатньо вільних місць, нападникам з невідомих причин не сподоба-
лося, що свої автомобілі тут залишають особи, які не є слов’янами.

Завдання: вирішіть конфлікт шляхом ПЕРЕГОВОРІВ.

Додаткова інформація лише для учасників групи, що представ-
лятимуть позицію викладача вузу.

Викладач хоче звернутися до правоохоронних органів та суду за за-
хистом свого порушеного права. Для нього є значним фактор образи 
його на очах у студентів. Вимагає публічних вибачень, а також грошо-
вої компенсації.

Додаткова інформація лише для учасників групи, що представ-
лятимуть позицію нападників.

Неповнолітні агресори та їхні батьки не хочуть розголосу цього кон-
флікту і згодні вирішити ситуацію шляхом переговорів без участі орга-
нів внутрішніх справ і поза судом. У скоєному розкаюються.
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Тема 3.3. МЕДІАЦІЯ (ТРЕТІЙ НЕ ЗАЙВИЙ) У КОНФЛІКТАХ 
НА ҐРУНТІ КСЕНОФОБІЇ

Час проведення: 45 хвилин.
Аудиторія: 15–20 осіб.

План:

3.3.1. Медіація як спосіб розв’язання конфліктів (8 хв).
3.3.2. Розбір правил і етапів проведення МЕДІАЦІЇ (20 хв).
3.3.3. Вирішення конфлікту за допомогою медіації (12 хв).
3.3.4. Гра «Дай відповідь на моє запитання» (5 хв).

Обладнання: коло стільців, дошка (екран) для записів, ПРАВИЛА 
курсу, маркери, невеликий легкий м’ячик.

Роздаткові матеріали: 1) правова ситуація для проведення 
РОЛЬОВОЇ ГРИ «Конфлікт з роботодавцем» (виготовити копію, розріза-
ти та роздати учасникам); 2) п’ять ключів: правила роботи медіатора 
(виготовити необхідну кількість примірників і роздати один на двох 
учасників); 3) ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «Оренда квартири» (виготовити не-
обхідну кількість примірників і роздати один на групу); 4) завдання до п. 
3.3.2 (виготовити необхідну кількість примірників, розрізати і розда-
ти окремі завдання кожній групі); 5) п’ять кроків до згоди: етапи прове-
дення МЕДІАЦІЇ (виготовити необхідну кількість примірників і роздати 
один на трьох учасників); 6) ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «Шкільне самовряду-
вання» (виготовити необхідну кількість примірників і роздати групам 
відповідно до ролей); 7) угода про примирення (виготовити необхідну 
кількість примірників і роздати один на групу); 8) анкета виявлення 
знань учасників (виготовити копії та роздати кожному учаснику).

ХІД ЗАНЯТТЯ

3.3.1. Медіація як спосіб розв’язання конфліктів (8 хв)

На сьогоднішньому занятті ми спробуємо переконатися, що медіа-
ція є дієвим способом розв’язання складних конфліктів. Але спочатку 
дізнаємося про медіацію більше.

Традиційно розпочнемо з повторення ПРАВИЛ. Просимо одного 
учасника зачитати будь-яке правило, а його сусіда – пояснити його 
значення.

Досить часто конфліктна ситуація заходить так далеко, що її учас-
ники, не тільки не можуть вирішити її самостійно, а й узагалі не можуть 
нормально спілкуватись. У такому випадку вони потребують допомоги 
сторонньої особи.

Давайте поспостерігаємо таку ситуацію. Троє учасників розігрують 
конфліктну ситуацію (роздаємо д о д а т о к  1  д о  т е м и  3 . 3 ).

Як ви думаєте, ким є ось ця третя особа, яка стоїть поміж 
двома конфліктуючими журналістами? Учасники відповідають 
за бажанням.

Ця людина є медіатором (посередником). Медіатор допомагає сто-
ронам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати кон-
фліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той ва-
ріант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників 
конфлікту.

Медіація з’явилась у 70-х рр. у США та у 80-х рр. – в Європі. Зараз ця 
модель широко застосовується в багатьох країнах світу. Історія медіації 
в Україні сягає близько 10 років.

Перевагами медіації на відміну від судового вирішення спорів є осо-
биста участь сторін у вирішенні конфлікту, відсутність судових витрат, 
збереження нормальних відносин між сторонами конфлікту, менші 
строки вирішення проблеми порівняно з судовим розглядом.

3.3.2. Розбір правил і етапів проведення МЕДІАЦІЇ (20 хв)

Зараз ми познайомимося з процедурою проведення медіації та 
з’ясуємо, які правила її проведення.

Під час переговорів учасники конфлікту самостійно вирішували 
проблему, знаходили вихід із ситуації, що склалася. У вирішенні кон-
флікту за допомогою медіації велику роль відіграє стороння людина – 
медіатор. Участь сторонньої, абсолютно нейтральної людини у вирі-
шенні конфлікту є цілком природною, адже посередник може неуперед-
жено поглянути на ситуацію, що склалась, тоді як учасники конфлікту 
вже нездатні на це. З другого боку, необережне втручання іншої людини 
може ще більше погіршити становище.

Для того щоб медіатор дійсно міг допомогти вирішити конфлікт, він 
має дотримуватись певних правил, мати ключі від дверей, що ховають 
рішення проблеми. Ви маєте нагоду отримати ці ключі. Зараз ви з ними 
ознайомитесь.

Викладач роздає учасникам д о д а т о к  2  д о  т е м и  3 . 3 . Учасники 
по черзі зачитують правила і пояснення до них. Викладач відповідає на 
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запитання, що виникли, і акцентує увагу на особливо важливих момен-
тах. Після того як всі правила прочитано та розібрано, викладач про-
сить кількох осіб назвати їх, але вже без пояснень.

Зараз ми ознайомимось з етапами проведення МЕДІАЦІЇ та спробу-
ємо разом розв’язати конфліктну ситуацію. Зробимо це за допомогою 
методу АКВАРІУМ.

Викладач об’єднує аудиторію у п’ять груп за місцем розташування 
учасників та ознайомлює з правилами проведення методу.

Кожній групі роздаємо д о д а т к и  3  і  4  т е м и  д о  3 . 3 , а п’ятій групі – 
ще й д о д а т о к  7  д о  т е м и  3 . 3 .

Учасники кілька хвилин міркують над завданням. Потім кожна 
група зачитує в колі зміст наданого їй етапу (група, що виступати-
ме перша, зачитує і ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ), розбирає ситуацію у формі 
РОЛЬОВОЇ ГРИ (двоє учасників групи стають сторонами конфлікту, а 
один – медіатором).

Учасники першої групи розігрують тільки знайомство сторін кон-
флікту і медіатора та погоджують правила. Учасники другої групи ро-
зігрують виступи сторін. Третя група формує порядок денний на осно-
ві виступу другої групи та передає його четвертій групі. Четверта 
група, базуючись на наданому порядку денному, висуває пропозиції ви-
рішення конфлікту. П’ята група із запропонованих четвертою групою 
пропозицій вирішення конфлікту вибирає ту, яку вважає найкращою 
для обох сторін конфлікту, й укладає угоду про примирення.

Таким чином, конфліктна ситуація «Оренда квартири» розв’я-
зується всіма групами, де кожна група самостійно проводить певний 
етап медіації.

Викладач має опікуватись роботою груп, щоб АКВАРІУМ відбувався 
динамічно. Важливо акцентувати увагу учнів на тому, що зараз більш 
важливо розібрати етапи проведення медіації, а не розв’язати кон-
фліктну ситуацію.

Під час проведення медіації доцільно використовувати методи 
Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ та ПАРАФРАЗУВАННЯ.

Отже, ви зрозуміли, що в окремих випадках раціональним є засто-
сування методу МЕДІАЦІЇ, який дозволяє за допомогою п’яти кроків ви-
рішити конфлікт.

3.3.3. Вирішення конфлікту за допомогою медіації (12 хв).

Тепер, коли кожна група мала можливість розіграти окремий етап 
медіації, спробуйте вирішити іншу конфліктну ситуацію, повністю за-
стосовуючи розглянутий метод.

Викладач об’єднує учасників заняття шляхом розрахунку (напри-
клад, «ранок», «день», «вечір») у МАЛІ ГРУПИ по три особи в кожній: медіа-
тор і сторони конфлікту. Кожна група отримує матеріал «П’ять кроків 
до згоди: етапи проведення медіації» (д о д а т о к  5  д о  т е м и  3 . 3 ), 
ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ «Шкільне самоврядування» (д о д а т о к  6  д о 
т е м и  3 . 3 ) та бланкову форму «Угоди про примирення» (д о д а т о к  7 
д о  т е м и  3 . 3 ) і намагається залагодити цей конфлікт у МАЛІЙ ГРУПІ.

Після того як всі учні виконають завдання, викладач може поста-
вити такі запитання для всієї аудиторії: Чи сподобався вам метод 
розв’язання конфліктів? Чи вдалося вам вирішити конфлікт 
у групі? Як ви його вирішили? Чи можна за допомогою медіації 
розв’язати справжній конфлікт у реальному житті? Чи звер-
нулися б ви у реальному житті до медіатора у разі виникнення 
конфлікту, якби була така можливість? Чи хотіли б ви стати 
медіатором? Чому? Відповідають усі по черзі на одне з постав-
лених питань.

3.3.4. Гра «Дай відповідь на моє запитання» (5 хв)

Ми дуже плідно попрацювали. Тепер нам потрібно впорядкувати 
отримані знання.

Зробимо це за допомогою гри «М’яч-розумник».
Викладач пропонує учасникам заняття вигадати одне запитання, 

що стосується заняття. Потім дає одному з учасників невеликий лег-
кий м’яч або кулю, особа виголошує своє запитання і кидає м’яч тому, 
від кого хоче почути відповідь на нього. Учасник заняття, якому кину-
ли м’яч, має відповісти на запитання і поставити своє, також кинув-
ши м’яч іншому учаснику гри.

Враховуючи те, що сьогоднішнє заняття є завершальним із курсу 
«Практичне право: на попередження ксенофобії», пропонуємо вам за-
повнити анкети. Викладач роздає Анкету виявлення знань учасників 
за програмою «Практичне право: на попередження ксенофобії» (д о д а -
т о к  8  д о  т е м и  3 . 3 ).
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Додаток 1 до теми 3.3
(виготовити копію, розрізати та роздати учасникам)

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ 
«КОНФЛІКТ З РОБОТОДАВЦЕМ»

Олександр – працівник приватного підприємства та приятель дирек-
тора, зайшовши до його кабінету, побачив, як директор Павло Іванович 
та знайомий його батьків Анатолій Миколайович сперечаються між со-
бою.

Олександр запитав: «Що сталося? Через що стільки галасу?».
Директор: «Та ось Анатолій Миколайович прийшов на роботу вла-

штовуватися».
Анатолій Миколайович: «Розумієш, я у скрутній ситуації, потрапив 

під скорочення і шукаю нову роботу, але всі відмовляють, кажуть, вже 
старий – і це у 40 років!!!»

Директор: «Та я ж вам пояснював, що нам потрібні молоді, енергійні 
працівники, з новими свіжими поглядами».

Олександр: «Анатолія Миколайович я знаю давно. Він очолював від-
діл міжнародних відносин підприємства «Будметал», знає дві іноземні 
мови. Хороший організатор, за його головування відділ давав гарні ре-
зультати».

Директор: «Ну добре, давайте спробуємо допомогти людині. Для по-
чатку пройдете випробувальний термін, а потім побачимо».

Додаток 2 до теми 3.3
(виготовити необхідну кількість примірників 

і роздати один на двох учасників)

П’ЯТЬ КЛЮЧІВ: ПРАВИЛА РОБОТИ МЕДІАТОРА42

1. Не оцінювати. Посередники неупереджені. Вони ніколи не ста-
ють на чийсь бік, навіть якщо думають, що один з учасників конфлікту 
правий, а другий ні.

2. Не давати порад. Іноді посередник може знайти рішення кон-
флікту. Але він не повинен пропонувати це рішення учасникам конфлік-
ту. Учасники конфлікту мають вирішити його самостійно, тільки тоді 
вони відчують відповідальність за прийняте рішення. Посередник лише 
керує процесом, ставить запитання, які б допомогли виявити справжні 
причини конфлікту, слідкує за тим, щоб учасники не порушували пра-
вила і не ображали один одного.

3. Бути уважним до всіх учасників конфлікту. Медіатор, який 
хоче зрозуміти, що відчувають учасники конфлікту, намагається також 
побачити конфлікт їхніми очима. Посередник не стає на бік іншої лю-
дини, але він намагається зрозуміти, як кожен з учасників уявляє кон-
фліктну ситуацію.

4. Зберігати конфіденційність. Учасникам конфлікту легше від-
верто виражати свої почуття і проблеми, якщо вони знають, що медіа-
тор нікому не скаже про конфлікт.

5. Проявляти увагу. Медіатор виявляє турботу про процес медіації 
та про його учасників. Він докладає всіх зусиль, щоб допомогти учас-
никам конфлікту досягти мети: зрозуміти один одного і розв’язати кон-
флікт. Якщо посередник з повагою ставиться до процесу медіації, учас-
ники конфлікту повірять, що медіація допоможе вирішити їхні пробле-
ми.

42 Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний посібник / О.Ф. 
Штанько, А.О. Галай, В.В. Стаднік та ін. / За заг. ред. О.Ф. Штанька. – Київ: Істина, 
2004. – 315 с.
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Додаток 3 до теми 3.3
(виготовити необхідну кількість примірників 

і роздати один на групу)

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ОРЕНДА КВАРТИРИ»

Ілля Чокашвілі перевівся з київської філії банку «Промінь» до ві-
нницького філіалу, попередньо телефонував і за допомогою електро-
нної пошти домовився про оренду квартири (обговоривши умови орен-
ди й оплати комунальних послуг) для проживання із сім’єю. По приїз-
ду до Вінниці чоловікові відмовив орендодавець здавати квартиру, ді-
знавшись, що орендар є представником іншої національності. Коли І. 
Чокашвілі надав документи з роботи, орендодавець запросив зависоку 
для молодої сім’ї плату за оренду квартири.

Завдання: вирішіть конфлікт за допомогою МЕДІАЦІЇ.

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ОРЕНДА КВАРТИРИ»

Ілля Чокашвілі перевівся з київської філії банку «Промінь» до ві-
нницького філіалу, попередньо телефонував і за допомогою електро-
нної пошти домовився про оренду квартири (обговоривши умови орен-
ди й оплати комунальних послуг) для проживання із сім’єю. По приїз-
ду до Вінниці чоловікові відмовив орендодавець здавати квартиру, ді-
знавшись, що орендар є представником іншої національності. Коли І. 
Чокашвілі надав документи з роботи, орендодавець запросив зависоку 
для молодої сім’ї плату за оренду квартири.

Завдання: вирішіть конфлікт за допомогою МЕДІАЦІЇ.

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ОРЕНДА КВАРТИРИ»

Ілля Чокашвілі перевівся з київської філії банку «Промінь» до ві-
нницького філіалу, попередньо телефонував і за допомогою електро-
нної пошти домовився про оренду квартири (обговоривши умови орен-
ди й оплати комунальних послуг) для проживання із сім’єю. По приїз-
ду до Вінниці чоловікові відмовив орендодавець здавати квартиру, ді-
знавшись, що орендар є представником іншої національності. Коли І. 
Чокашвілі надав документи з роботи, орендодавець запросив зависоку 
для молодої сім’ї плату за оренду квартири.

Завдання: вирішіть конфлікт за допомогою МЕДІАЦІЇ.

Додаток 4 до теми 3.3
(виготовити необхідну кількість примірників, 

розрізати і роздати окремі завдання кожній групі)

ЗАВДАННЯ ДО п. 3.3.2

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРШОЇ ГРУПИ
Прочитати і розібрати перший етап МЕДІАЦІЇ в групі.
Розіграти етап відповідно до умов наданої ситуації в «акваріумі».

Крок 1. Вступна частина
Медіатор і сторони спору називають свої імена. Медіатор вітає 

учасників конфлікту з добровільним бажанням вирішити суперечку. 
Медіатор ознайомлює сторони спору з правилами проведення медіації. 
Сторони погоджуються з правилами медіації.

Основні правила МЕДІАЦІЇ:
намагатися вирішити проблему;
не ображати один одного словами чи діями;
не перебивати;
бути відвертими;
вислуховувати один одного якомога уважніше;
ставитися один до одного з повагою;
прагнути зрозуміти думку протилежної сторони;
не розголошувати отриману під час медіації інформацію.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДРУГОЇ ГРУПИ
Прочитати і розібрати другий етап МЕДІАЦІЇ в групі.
Розіграти етап відповідно до умов наданої ситуації в «акваріумі».

Крок 2. Виступи сторін
Сторони по черзі розповідають свою історію, пояснюючи, у чому 

полягають їхні інтереси, чого б вони хотіли досягти. Після кожного 
виступу «медіатор» повторює за допомогою методу парафразування 
максимально нейтрально та етично факти і переживання сторін. 
У разі потреби «медіатор» до обох сторін ставить запитання, які до-
поможуть уточнити проблему (запитання бажано обирати закриті, 
уточнюючі: конкретизуйте.., коли це сталося?, чому ви не змогли до-
мовитись? та ін.)
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ
Прочитати і розібрати третій етап МЕДІАЦІЇ в групі.
Розіграти етап відповідно до умов наданої ситуації в «акваріумі».

Крок 3. Формулювання порядку денного
Медіатор резюмує (формулює ситуацію у виді): факти; спір (пробле-

ма); чинники, які складають цю проблему (конкретні фактори, які треба 
подолати). Ці фактори і є «пунктами порядку денного».

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ
Прочитати і розібрати четвертий етап медіації в групі.
Розіграти цей етап медіації відповідно до умов наданої ситуації в «ак-

варіумі».

Крок 4. Висування пропозицій
З позицій третьої, нейтральної, сторони «медіатор» пропонує спільно 

знайти максимальну кількість найрізноманітніших способів вирішен-
ня чинників, які складають проблему (методом МОЗКОВОГО ШТУРМУ).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ П’ЯТОЇ ГРУПИ
Прочитати і розібрати п’ятий етап медіації в групі.
Розіграти етап відповідно до умов наданої ситуації в «акваріумі».

Крок 5. Вибір рішення і формулювання угоди (домовленості)
З висунутих пропозицій слід обрати ту, яка буде прийнята і викона-

на обома сторонами. Після того як учасники медіації дійшли згоди, чіт-
ко сформулюйте домовленість і перевірте, чи однаково розуміють її оби-
дві сторони. Можна письмово викласти домовленість, укласти угоду. 
Привітайте тих, хто сперечався, та вкажіть про наслідки невиконання 
досягнутої домовленості: судовий або знову ж позасудовий спосіб (меді-
ація, переговори).

Додаток 5 до теми 3.3
(виготовити необхідну кількість примірників 

і роздати один на трьох учасників)

П’ЯТЬ КРОКІВ ДО ЗГОДИ: ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ43

Крок 1. Вступна частина
Медіатор та сторони спору називають свої імена та вітають один од-

ного з добровільним бажанням вирішити суперечку. Сторони погоджу-
ються з правилами медіації.

Крок 2. Виступи сторін
Сторони по черзі розповідають свою історію, пояснюючи, у чому по-

лягають їхні інтереси, чого б вони хотіли досягти. Після кожного виступу 
«медіатор» повторює за допомогою методу парафразування максималь-
но нейтрально та етично факти і переживання сторін. У разі потреби 
«медіатор» до обох сторін ставить запитання, які допоможуть уточнити 
проблему (запитання бажано обирати закриті, уточнюючі: конкрети-
зуйте.., коли це сталося?, чому ви не змогли домовитись? та ін.).

Крок 3. Формулювання порядку денного
«Медіатор» резюмує (формулює ситуацію): факти; спір (проблема); 

чинники, які складають цю проблему (конкретні фактори, які слід подо-
лати). Ці фактори і є «пунктами порядку денного».

Крок 4. Висування пропозицій
З позицій третьої, нейтральної, сторони «медіатор» пропонує спільно 

знайти максимальну кількість найрізноманітніших способів вирішен-
ня чинників, які складають проблему (методом «Мозкового штурму»).

Крок 5. Вибір рішення і формулювання договору (домовленості)
З висунутих пропозицій слід обрати ту, яка буде прийнята і вико-

нана обома сторонами. Після того як учасники медіації дійшли згоди, 
чітко сформулюйте домовленість та перевірте, чи однаково розуміють 
її обидві сторони. Можна письмово викласти домовленість, укласти до-
говір. Медіатор вітає сторони із розв’язанням конфліктної ситуації та 
звертає увагу сторін на наслідки, які будуть у разі невиконання догово-
ру в позасудовому чи судовому порядку.

43 Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний посібник / О.Ф. 
Штанько, А.О. Галай, В.В. Стаднік та ін. / За заг. ред. О.Ф. Штанька. – Київ: Істина, 
2004. – 315 с.

Продовження додатка 4 до теми 3.3
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Додаток 6 до теми 3.3
(виготовити необхідну кількість примірників, розрізати 

і роздати групам відповідно до ролей)

ПРАВОВА СИТУАЦІЯ «ШКІЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ»

Сім’я Дюловичів ромської національності переїхали з Мукачева до 
Києва, у зв’язку з чим Шандор був зарахований у київську гімназію 
«Орбіта». Хлопчик активний і забажав взяти участь у шкільному само-
врядуванні. Але завуч, який відбирав бажаючих, відмовив хлопчику, 
бо недолюблював циган, формально пояснивши, що Шандор учень но-
венький у гімназії і не впорається з відповідальними завданнями.

Завдання: вирішіть конфлікт за допомогою МЕДІАЦІЇ.

Додаткова інформація лише для учасників групи, які представ-
лятимуть позицію батьків

Батьки хлопчика, які дізналися про конфлікт, хочуть, щоб їхня дити-
на була не гіршою за інших. Вони ображені й готові у суді звинуватити 
завуча.

Додаткова інформація лише для учасників групи, які представ-
лятимуть позицію завуча

Завуч розуміє, що причина відмови є суб’єктивною і необґрунтова-
ною. Своїх поглядів щодо нації він не змінив, проте розуміє, що засу-
дження означатиме кінець його кар’єри.

Додаток 7 до теми 3.3
(виготовити необхідну кількість примірників 

і роздати один на групу)

УГОДА ПРО ПРИМИРЕННЯ

Дата ____ _________ 20 __ р.

П.І.Б. першої сторони конфлікту ___________________________________
________________________________________________________________________

П.І.Б другої сторони конфлікту _____________________________________
________________________________________________________________________

П.І.Б медіатора ____________________________________________________
________________________________________________________________________

Зміст конфлікту ___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ЗМІСТ УГОДИ

Учасники конфлікту спромоглись подолати протиріччя і вирішити 
свій конфлікт. Вони дійшли до такої згоди:
__________________________погоджується____________________          (П. І. Б.)

__________________________погоджується____________________            (П. І. Б.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Вони підписують цей документ на знак того, що кожен з них згоден 
виконувати умови угоди. Сторони ознайомлені, що в разі невиконання 
досягнутої домовленості їхні спори розглядатимуться шляхом  перего-
ворів чи медіації або у судовому порядку.

Підпис                       _____________          Дата _____________
Підпис                       _____________          Дата _____________

Підпис медіатора _____________         Дата _____________
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Додаток 8 до теми 3.3
(виготовити копії та роздати кожному учаснику)

АНКЕТА ВИЯВЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧАСНИКІВ
за програмою «Практичне право: на попередження ксенофобії»

(проводиться на початку та після вивчення курсу)

1. Як ви ставитеся до осіб неслов’янської національності, які прожи-
вають на території України?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Чи потрібно толерантно ставитися до людей інших національ-
ностей, які проживають на території України, чи Україна тільки для 
українців?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Що таке толерантність?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Як би ви коротко охарактеризували толерантну людину?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Чи вважаєте ви себе толерантною людиною?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Що таке расизм?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Що таке ксенофобія?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Якими можуть бути наслідки ксенофобії?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Чи варто засуджувати вчинки ксенофобів/скінхедів? Чому?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. Що таке «мова ворожнечі»?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

11. Які способи вирішення конфлікту ви знаєте?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12. До яких державних органів слід звернутися людині, яка потер-
пає від дискримінації на ґрунті ксенофобії?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Продовження додатка 8 до теми 3.3



131130

Практичне право: на попередження ксенофобії: ЧАСТИНА ПЕРША. Зміст інтерактивних технологій, що застосовуються у заняттях ...

ЗМІСТ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЗАНЯТТЯХ 
ПРАВОПРОСВІТНЬОГО ТРЕНІНГОВОГО КОМПЛЕКСУ 
«ПРАКТИЧНЕ ПРАВО: НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
КСЕНОФОБІЇ»

ОБСЛУГОВУЮЧІ (ДОПОМІЖНІ) МЕТОДИ

Ці методики застосовуються для створення на заняттях конструк-
тивної демократичної робочої атмосфери. Вони майже не несуть на-
вчального навантаження, не формують правових знань, вмінь, на-
вичок, світоглядних уявлень аудиторії. Ці методи або зацікавлюють 
учасників у занятті, або спрямовані на закріплення, підсумкове усві-
домлення отриманої під час заняття інформації. Таким чином, обслу-
говуючі методи дозволяють правильно використовувати інші групи 
методів. До їх числа належать такі методи та прийоми: правила, зна-
йомство, мотивація, очікування, рухливі вправи, рефлексія, оціню-
вання та ін.

ПРАВИЛА

З-поміж допоміжних інтерактивних методів передусім доцільно оха-
рактеризувати «ПРАВИЛА». Для того щоб під час занять з аудиторією 
було встановлено контакт, для досягнення взаєморозуміння та поваги 
доцільно на початку першого заняття встановити ПРАВИЛА проведен-
ня занять.

Звід правил має пропонуватись як учасниками, так і викладачем з 
тим, щоб повністю досягти згоди щодо спірних моментів, які можуть 
виникнути на заняттях, передбачити та не допустити можливі органі-
заційні протиріччя.

Після досягнення згоди щодо ПРАВИЛ вони затверджуються групою 
та викладачем. У разі порушення правил слід нагадувати порушнику 
про те, що він порушив запропоновані ним же положення. Як правило, 
група у спірних моментах підтримує викладача, а не порушника пра-
вил. Тобто фактично ПРАВИЛА встановлюють на заняттях конструк-
тивне самоврядування сучасників.

Пропонуються такі ПРАВИЛА.
Мета занять – знання та практика їх застосування
Правила:
проявляти активність;
керує заняттям викладач;
взаємоповага;
готовність до спільної роботи;
намагання виступати всім;
оцінюються найбільш активні;
правила можуть доповнюватись та змінюватись за колегіальним 

рішенням;
допускаються винятки з правил, які служать меті.

ЗНАЙОМСТВО

Вказаний метод не несе навчального навантаження. Він застосовуєть-
ся, як правило, лише на початку вивчення дисципліни та слугує для того, 
щоб створити на заняттях невимушену, доброзичливу робочу атмосферу.

Переважно ЗНАЙОМСТВО здійснюється шляхом почергового пред-
ставлення викладача та учасників. До традиційної пропозиції назвати 
своє ім’я та прізвище доцільно запропонувати відрекомендуватись за 
якоюсь із обраних викладачем ознак (наприклад, професійні уподобан-
ня, географічні ознаки тощо).

Інколи під час знайомства викладач може відповісти на сторонні за-
питання, які цікавлять аудиторію, з тим, щоб у подальшому, під час за-
нять, не витрачати на це час та увагу.

МОТИВАЦІЯ

Цей допоміжний метод застосовується для визначення очікувань 
учасників від вивчення навчальної дисципліни, доведення до їх відома 
її важливості, налаштування на отримання знань та спільну роботу.

Може проводитись у різних формах: вільна бесіда, відповіді на пи-
тання, мозковий штурм тощо. Може проводитись як усно, так і в пись-
мовій формі (у такому разі можливо записи зберегти для подальшої пе-
ревірки досягнення намічених цілей).

Доцільно застосовувати як перед вивченням навчальної дисципліни 
в цілому, так і перед вивченням окремої теми.
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РЕФЛЕКСІЯ

Завершальна частина заняття (підведення підсумків, аналіз, са-
мооцінка і коментування дій учасників) має не менше значення, ніж 
центральна частина заняття (РОЛЬОВА ГРА, ДИСКУСІЯ, ДЕБАТИ, 
ОБГОВОРЕННЯ В МАЛИХ ГРУПАХ тощо). Для усвідомлення, засвоєння 
навчального матеріалу, особливо після застосування активних методів, 
доцільно було б ще раз відновити у пам’яті навчальний фрагмент. Метою 
РЕФЛЕКСІЇ є також те, щоб учасник, дії якого обговорюються, не просто 
усвідомив, що зроблено, але ще раз внутрішньо пережив ситуацію і сфор-
мував новий, правильніший зразок поведінки: «Тепер я б діяв так…».

Перед проведенням цієї частини викладачу слід проінформувати 
групу про те, що, вислуховуючи думки про проведену роботу, група й 
окремі її члени мають сприймати оцінки не як критику, а як допомогу, і 
на подальших етапах за можливості використовувати отримані поради.

Таке застереження важливе тому, що, на жаль, суб’єкти обговорен-
ня не завжди бувають готовими схвально сприйняти коментування ко-
лег, викладача, запрошеного спеціаліста, і тоді цей коментар не досягає 
мети. За відсутності такого застереження суб’єкт обговорення може за-
мкнутися і під час повторної вправи знову припуститися аналогічних 
помилок.

Під час проведення названого методу роль тих, хто виступає, має 
зводитися не тільки до того, щоб продемонструвати неточності та по-
милки, шляхи їх усунення та виправлення, а й звертати увагу на вдалі 
дії учасників. При цьому важливо проаналізувати ці успішні кроки, вка-
зати на їх позитивні наслідки, на можливість застосування їх в анало-
гічних ситуаціях у реальному житті.

Обговорюючи дії суб’єкта РЕФЛЕКСІЇ, слід дотримуватися таких ре-
комендацій:
дайте можливість учаснику, дії якого обговорюються, висловити-

ся першим і оцінити себе самому;
поставтесь з повагою до всього, що робить ваш колега;
знайдіть успіхи в діях суб’єкта аналізу і повідомте йому про досягнуте;
схваліть творчий підхід, самостійні винаходи, несподівані ходи;
не забувайте, що єдино правильного рішення, підходу, поведінки 

немає, що можливі й інші варіанти;
висловлюйтесь коротко і точно;
«економте репресію»: критикуючи, обмежтеся двома-трьома фра-

зами.
На закінчення доцільно запропонувати, можна на прикладі, шляхи 

можливої поведінки у ситуації, що підлягає аналізу.

РУХЛИВІ ВПРАВИ (КРИГОЛАМИ)

КРИГОЛАМИ (РУХЛИВІ ВПРАВИ) у більшості використовуються для 
того, щоб створити розкуту атмосферу на занятті, відпочити після ін-
формаційно насиченого фрагменту заняття. КРИГОЛАМИ проводять у 
будь-якій частині заняття, але слід пам’ятати, що це – обслуговуючі ме-
тодики, вони не несуть, як правило, інтелектуального навантаження і 
не спрямовані на досягнення результатів заняття, їх мета – розрядити 
напружену атмосферу, переключити увагу учасників, відпочити після 
напруженої вправи для оптимального переходу до наступної частини 
заняття. Рухливими вправами не треба «зловживати». Бажано «кригола-
ми» пов’язувати з правовою проблематикою, у вивченні складних і теоре-
тично навантажених тем. Можна планувати рухливу вправу, пов’язану з 
темою заняття або з наближеною до неї правовою проблемою.

ЧАРІВНИЙ КЛУБОК

Цей обслуговуючий метод має за мету навчити учасників будувати 
взаємостосунки, розвивати комунікативні навички.

Для проведення гри викладач роздає кожній групі клубок з нитка-
ми. Один з учасників починає гру, міцно тримаючи кінець нитки в руці, 
передає клубок будь-якому іншому учаснику, тим самим обмотуючись 
ним. Наступний учасник так само затискує нитку (мотузку) в руці і пе-
редає клубок далі, тримаючи нитку в натяг. Зрештою клубок має повер-
нутися до того, хто починав гру.

Унаслідок цієї вправи вся група виявляється обмотаною одним клуб-
ком ниток. За умовами гри розривати нитку (мотузку) не можна. Для 
ускладнення гри можна щоразу обмотувати нитку довкола руки або пояса.

Після цього членам групи пропонується «проекспериментувати» з 
колективними переміщеннями: уся група має відійти вбік (назад, упе-
ред), присісти, підстрибнути на місці.

Через декілька хвилин викладач має запропонувати змотати клуб-
ки та обговорити сенс гри. Метод акцентує увагу учасників на тому, що 
будь-яка дія одного з членів команди впливає на інших, що лише злаго-
дженими зусиллями можливо досягти позитивного результату колектив-
ної співпраці взаємопов’язаних (у прямому й переносному змісті) осіб.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ МЕТОДИ

Ця група методів на інтерактивних заняттях застосовується най-
частіше, саме вони створюють механізм групової роботи і є основою 
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для застосування конкретизуючих, поєднаних (комплексних) методів 
дискутування. Позитивні аспекти основних навчальних інтерактивних 
методів – це стовідсоткова апробованість та, відповідно, успішність для 
застосування у навчальних та інших цілях. Ці методики є основою за-
няття з практичного права. До основних методик належать: робота в 
малих групах, мозковий штурм, рольова гра, розгляд правових ситуацій 
та презентація.

МОЗКОВИЙ ШТУРМ

МОЗКОВИЙ ШТУРМ – це один із найпопулярніших методів навчання 
і групової роботи. Як правило, МОЗКОВИЙ ШТУРМ охоплює два етапи.

Мета першого етапу – запропонувати якомога більше варіантів від-
повідей на питання. Ця стадія не передбачає обговорення, критики, 
оцінювання пропозицій. Тому МОЗКОВИЙ ШТУРМ дуже ефективний 
на самому початку процесу розв’язання проблеми або в тому випадку, 
якщо цей процес зайшов у глухий кут.

Важливо правильно сформулювати проблему як питання, щоб 
учасники формували свої пропозиції, відповідаючи на це питання. 
Наприклад, «Які права надаються міліції у цій ситуації?», «Які норма-
тивно-правові акти про правоохоронну діяльність ви знаєте?» і т. п. 
Важливо також дотримуватися правил МОЗКОВОГО ШТУРМУ.

Правила МОЗКОВОГО ШТУРМУ:
кожний може вільно висловлювати пропозиції, але не критикува-

ти вислови інших;
учасники висловлюються по черзі, точно і стисло;
будь-які пропозиції приймаються учасниками;
ведучий записує всі пропозиції;
не можна критикувати і коментувати висловлені пропозиції, але 

можна їх уточнювати, розвивати, приєднуватись.
У МОЗКОВОМУ ШТУРМІ провідну роль грає ведучий. Він також 

може брати участь у генеруванні пропозицій (і навіть повинен це ро-
бити, якщо інші учасники несподівано зупинилися). Але головне, він 
мусить фіксувати всі пропозиції. Бажано, щоб всі пропозиції запису-
валися на плакаті або дошці та постійно були доступні всім учасникам 
МОЗКОВОГО ШТУРМУ. Записувати може сам ведучий або його поміч-
ник. Ведучий може просити учасників повторити або уточнити їх фор-
мулювання для точнішого і коротшого запису, але ні в жодному разі не 
має спотворювати значення пропозиції, наполягати на своєму варіанті 
формулювання. Він також не може наполягати, примушувати учасни-
ків генерувати ідеї.

Другий етап МОЗКОВОГО ШТУРМУ – обговорення, класифікація, 
відбір перспективних пропозицій. Він передбачає обговорення і оціню-
вання ідей, може бути проведений у малих групах з використанням різ-
них форм дискусії та прийомів обговорення проблем.

Особливою формою МОЗКОВОГО ШТУРМУ є бліцопитування, коли 
для обговорення залучається кілька питань. У такому разі ставиться 
мета швидкого відтворення у пам’яті аудиторії поставлених питань для, 
наприклад, подальшої роботи над ними.

РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ надає всім учасникам можливість діяти, 
практикувати навички співпраці, спілкування. Роботу в групах слід ви-
користовувати, коли потрібно розв’язати проблему, з якою важко впо-
ратися індивідуально, коли є інформація, досвід, ресурси для взаємного 
обміну, коли одним з очікуваних учбових результатів є надбання нави-
чок роботи в команді.

До ГРУПОВОЇ РОБОТИ потрібно привчатися поступово і почина-
ти з малих груп з двох-трьох учасників. Мірою освоєння правил робо-
ти можна збільшувати склад груп до 5–7 осіб, розширюючи діапазон 
можливостей, досвіду і навичок її учасників. Але також підвищується 
ймовірність неконструктивної поведінки, дезорганізації, конфлікту. 
Що більше група, то більше вміння потрібно від учасників, щоб кожно-
му була надана можливість висловитися. І чим менше часу відпущено 
на роботу в групі, тим менше має бути розмір ГРУПИ. Разом з тим чим 
більше утворено груп, тим більше часу зажадається на представлення 
результатів ГРУПОВОЇ РОБОТИ.

У групах з двох осіб (у парах) високий рівень обміну інформацією і 
менше розбіжностей, але вище імовірність виникнення напруженості. 
У разі незгоди учасників обговорення може зайти в глухий кут, оскільки 
в такій групі не знайдеться ні союзника, ні арбітра.

У групі з трьох осіб є небезпека придушення більш слабкого члена 
групи. Проте групи з трьох осіб найбільш стабільні, учасники в них мо-
жуть ставати на сторону один одного, виступати як посередники, арбі-
три, в таких групах легше улагоджуються розбіжності.

Взагалі в групах з парною кількістю членів розбіжності улагодити 
важче, ніж у групах з непарною кількістю. У разі непарного складу гру-
пи можна вийти з глухого кута шляхом поступки думці більшості.

У групі з п’яти осіб більше ймовірності, що ніхто не залишиться в 
меншості поодинці. У такій групі досить багато учасників для вироблен-
ня різних думок і продуктивного обміну інформацією. Тим часом у кож-
ного є можливість зробити свій внесок у роботу, почути іншого і бути 
почутим самому.
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Під час роботи в МАЛІЙ ГРУПІ з п’яти осіб учасники можуть викону-
вати такі ролі:
ведучого (посередник-організатор роботи групи);
писарчука (записує результати роботи);
доповідача (представляє результати роботи групи іншим групам);
спостерігача (учасники поступово усвідомлюватимуть, які уміння 

потрібні для роботи в невеликій групі. Спостерігач допомагає при-
дбати ці навички, аналізує індивідуальну поведінку членів групи);

хронометриста (стежить за часом, відпущеним на групову роботу).
Можливі й інші ролі. Розподіл ролей дозволяє кожному учасникові 

групи активно включитися в роботу. Якщо група працює протягом три-
валого часу в одному складі, бажано міняти ролі.

Рекомендується об’єднувати в одній групі учасників з різним рівнем 
підготовки. У різнорідних (за статтю, за підготовкою тощо) групах сти-
мулюється творче мислення й інтенсивний обмін ідеями, тому пробле-
ма може бути розглянута з різних боків.

Правила роботи у групі:
кожен учасник має можливість висловитися, якщо захоче;
всі учасники групи поважають цінності та погляди кожного, навіть 

якщо не згодні з ними;
обговорюються ідеї, пропозиції, а не люди, які їх висловили;
всі учасники висловлюються коротко і по суті;
кожен учасник, навіть захищаючи свою точку зору, відкритий для 

сприйняття інших ідей, думок та інтересів;
всі виникаючі розбіжності, конфлікти вирішуються мирним шля-

хом з урахуванням інтересів учасників і правил роботи;
всі учасники прагнуть створити відкриту, ділову, дружню атмос-

феру.
Відстань між групами має бути достатньою для того, щоб вони уосо-

блено працювали.

АНАЛІЗ ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ

Однією з найпоширеніших форм роботи на заняттях з навчаль-
них дисциплін юридичної спрямованості є аналіз правових ситуацій. 
Можна виділити кілька форм цього методу, однією з них є традиційне 
розв’язування завдань.

Основні вимоги до ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ – доступність, життєвість, 
проблемність, слугування цілям заняття. Значення правових ситуацій 
– саме вони пов’язують заняття з життям, вчать реалістично уявляти 

себе учасником суспільного життя та використовувати правові знання 
при цьому. Вміння розв’язати життєві проблеми із застосуванням пра-
вових норм – це основа професійної придатності правника, умова пра-
вослухняних світоглядних переконань людини.

З ПРАВОВИМИ СИТУАЦІЯМИ можна працювати різноманітними 
методами, правова ситуація – це своєрідна методика, «глина», з якої ін-
шими методами «ліпляться» результати у вигляді знань, умінь, навичок 
правника та світоглядних переконань щодо законослухняного життя.

Для розбору певної справи слід звертати увагу на основні моменти:
1) факти (Що відбулося? Хто є учасниками справи? Що про них відо-

мо? Які факти важливі? Які другорядні?);
2) проблема (У чому полягає проблема? Якими нормативними акта-

ми регулюється ситуація? Яке питання треба вирішити, розв’язуючи 
ситуацію?);

3) аргументи (Які аргументи можуть бути наведені для вирішення 
ситуації (обов’язково з використанням законодавчої бази на захист 
кожної зі сторін)?);

4) рішення (Яке буде вирішення ситуації? Чому саме таке? Які мо-
жуть бути наслідки такого рішення?).

РОЛЬОВА ГРА (розігрування правової ситуації у ролях)

Мета розігрування ПРАВОВОЇ СИТУАЦІЇ за ролями – визначити 
ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри.

РОЛЬОВА ГРА надає можливість діяти наближено до реальних умов. 
Вона допомагає навчитися через досвід і відчуття. Під час РОЛЬОВОЇ 
ГРИ учасники «розігрують у ролях» визначену проблему або ситуацію.

Імітація: учасники реагують на конкретну проблему в рамках зада-
ної проблеми, наприклад, в суді або при інтерв’юванні клієнта. Хоча ці 
підходи мають різні характеристики, вони доповнюють один одного і 
переслідують загальні цілі:
подальший розвиток уяви і навичок критичного мислення;
сприяння висловленню суджень, думок і цінностей;
виховання в аудиторії спроможності знаходити і розглядати аль-

тернативні можливості дій, а також виховання співчуття до інших 
людей.

Основні елементи успішності проведення вказаного методу:
1) попереднє планування і підготовка викладача;
2) підготовка і тренінг учасників;
3) активна участь групи у проведенні вправи;
4) ретельне обговорення й рефлексія з приводу ситуації.



139138

Практичне право: на попередження ксенофобії: ЧАСТИНА ПЕРША. Зміст інтерактивних технологій, що застосовуються у заняттях ...

КОНКРЕТИЗУЮЧІ ІГРОВІ МЕТОДИ

Застосовуються для практичного програвання навчального ма-
теріалу, засвоєння основної інформації про правові норми та їх засто-
сування, фактично є навчально-методичним механізмом44. Мета цих 
методів – урізноманітнити методичну складову програми, глибше про-
аналізувати специфіку права у конкретній життєвій ситуації. Ці мето-
ди дозволяють конкретизувати завдання під час занять з правової про-
світи, детальніше розібрати певні питання. Сюди належать такі мето-
ди: дерево рішень, парафразування, навчаючи вчуся, шкала оцінки, 
я-висловлювання, послідовне обґрунтування («ПРЕС»), коло ідей, «со-
кратовий» метод, правнича промова, заповніть пропущене, поєднання 
слів, незакінчене речення, стоп-кадр та ін.

ДЕРЕВО РІШЕНЬ

Ця методика є одночасно навчальним і робочим інструментом юрис-
та. Він працює з проблемними, нестабільними, конфліктними ситуаці-
ями, часто в умовах недостатньої та неточної інформації, але при цьому 
з наявністю різноманітних варіантів поведінки суб’єктів. На всіх етапах 
роботи юрист стоїть перед необхідністю вибору оптимального варіан-
та рішення, дії, поради, формулювання позиції у справі тощо. Побудова 
«ДЕРЕВА РІШЕНЬ» – простий практичний спосіб «зважити» переваги і 
недоліки різних варіантів.

ДЕРЕВО РІШЕНЬ для трьох варіантів вибору може виглядати таким 
чином:

Проблема:
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3

«Плюси» – «Мінуси» «Плюси» – «Мінуси» «Плюси» – «Мінуси»

Принципово важливо проаналізувати і зважити пропоновані варі-
анти, причому з позиції не лише сьогодення, а й короткострокової та 
довгострокової перспективи. І на етапі пропозиції варіантів, і на етапі 
визначення їх плюсів і мінусів можна провести МОЗКОВИЙ ШТУРМ.

44 Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний посібник / О. Ф. 
Штанько, А. О. Галай, В. В. Стаднік та ін. / За заг. ред. О. Ф. Штанька. – К.: Атіка, 2004. 
– 272 с. – Ст. 236.

ДОВЕДЕННЯ ВІД ПРОТИЛЕЖНОГО

Формою розвитку логічного мислення, побудови аргументації влас-
ної позиції є метод ДОВЕДЕННЯ ВІД ПРОТИЛЕЖНОГО.

Метод корисно застосовувати, коли є правильна позиція, яка має 
вельми складне обґрунтування. Натомість, існує суперечлива першій, 
не надто обґрунтована позиція, що досить просто побудована. В такому 
разі аудиторію можна запросити обміркувати способи доведення другої 
позиції, знаючи, що неправильну позицію фактично неможливо довес-
ти. Під час висловлення аргументації за другу (неправильну) позицію 
викладач має «розбивати» докази груп, апелювати при цьому до аудито-
рії з тим, щоб учасники розуміли хід цих заперечень. Неможливість до-
вести другу (неправильну) позицію буде кращим способом підтверджен-
ня першої, суперечливої їй. Що й потрібно довести.

Цей метод доцільно також застосовувати для тренування навичок 
дискутування.

КОЛО ІДЕЙ

Цей метод залучає до обговорення всю групу. Він добре спрацьовує, 
коли ставляться питання або виступають доповідачі від МАЛИХ ГРУП.

Порядок проведення:
1. Коли МАЛІ ГРУПИ завершили своє завдання і готові доповідати 

про результати роботи, слід попросити кожну групу по черзі представити 
лише один аспект з тих, які вони обговорювали. Продовжуючи по колу, 
запитуйте кожну групу почергово, поки не вичерпаються усі відповіді.

2. Це дає змогу всім групам обмінятися результатами своєї роботи, уни-
каючи ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію.

3. Метод спрацьовує і для створення списку ідей. Для цього потрібно 
кожному подавати одну ідею по черзі.

4. Цей метод ефективний для видів діяльності з розв’язання гострих про-
блем. Попросіть учасників написати свою думку або ідею на картці-індексі 
без імені. Викладач збирає всі картки і складає список зазначених у них ідей 
на дошці або починає дискусію, користуючись інформацією з карток.

СТОП-КАДР

За допомогою цього методу групі учасників надається можливість 
оперативно відреагувати на правову ситуацію, одночасно використати 
свої знання правових норм і вміння їх застосовувати.
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Послідовність проведення: увазі групи пропонується (зачитується, 
розповідається) ситуація, наприклад, перелік дій, зміст процесуального 
чи нормативно-правового акта. Залежно від рівня готовності аудиторії 
обирається складність такого завдання. Учасники (малі групи) навви-
передки називають недоліки (помилки) ситуації або її нормативно-пра-
вове регулювання тощо. Для цього учасник, який знайшов відповідь, 
має промовити: «Стоп-кадр». Цим він зупиняє доповідача і називає свій 
варіант відповіді. Після цього ведучий (викладач) продовжує розповіда-
ти ситуацію до наступної фрази «Стоп-кадр».

ЗНАЙДИ ВІДПОВІДНІСТЬ

Метод рекомендується використовувати для залучення додатко-
вих механізмів запам’ятовування пройденого матеріалу після вивченої 
теми (розділу). Метод спрямований не тільки на узагальнення інформа-
ції, а й на розвиток логіки та повторення матеріалу шляхом побудови 
асоціативного ряду правових термінів.

Зміст методу полягає в тому, що учасники працюють з таблицею, 
у якій, як правило, два стовпці та кілька рядків. У першому стовпці за-
значено правові терміни, у другому у довільному порядку – їх пояснення 
або правові ситуації, що відповідають за тематикою термінам з першого 
стовпця, тощо. Завдання полягає в тому, щоб учасники знайшли від-
повідність між термінами з першого стовпця та інформацією з другого.

ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦЬ

Метод використовується у зв’язку з потребою систематизації вели-
кої кількості матеріалу, виокремлення головного, акцентування уваги 
на необхідному за певними критеріями.

Для проведення цього методу слід створити таблицю таким чином, 
щоб заповнення її стовбців і рядків дозволило учасникам опрацювати 
питання, що розглядається, та звернути увагу саме на ті моменти, на 
яких належить наголосити, головне в занятті.

Метод допомагає оперативно проаналізувати, систематизувати та 
засвоїти матеріал. Зорове сприйняття допомагає кращому засвоєнню 
інформації.

Цей метод може бути використаний у процесі опрацювання як окре-
мої теми (акцентування уваги на певних елементах теми, що розгляда-
ється, виділення головного, порівняння, узагальнення) так і для закрі-
плення знань окремого навчального модуля.

ПАРАФРАЗУВАННЯ

Метод застосовується як самостійно, так і з іншими методами, зо-
крема дискусійними.

Парафразування – повторення, ніби «повернення» співрозмовникові 
його слів, але не додаючи нічого від себе за змістом, лише конкретизу-
ючи вислови, «пом’якшуючи» їх тон. Це дозволяє навчитися уважно ви-
слуховувати позиції інших людей, розуміти хід чужих думок, показати 
людині, що її уважно слухають і розуміють.

Рекомендуємо цей метод застосовувати для формування навичок 
подолання конфліктів.

Наприклад:
1-й співбесідник: я роздратований станом навколишнього природ-

ного середовища, за забруднення повітря ніхто не відповідає!
2-й співбесідник: помітно, що ви стурбовані екологічною ситуацією. 

Дійсно, контролюючим органам слід активніше виконувати свої функ-
ції.

Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Метод рекомендується для застосування примирення у спорі. 
Я-ВИСЛОВЛЮВАННЯ – метод, що допоможе без звинувачень і вимог 
виявити ставлення до певної ситуації, передати іншій особі ставлення 
до її вчинку або поведінки, щоб інша людина змінила своє ставлення.

Я-Висловлювання має такі складові.
1. Подія або вчинок, що стались. Учаснику пропонується з’ясувати 

суть справи. Уникати «мовних подразнювачів» – вислів на кшталт «коли 
ви горлаєте чи гавкаєте на мене» навряд допоможе порозумітися.

2. Реакція учасника на справу. Пропонується зазначити, як названі 
події чи вчинки впливають на учасника (зокрема ображеність почут-
тів); не шукати винуватців, не казати «ви мене з розуму зводите, це сер-
дить мене».

3. Результат, якому учасник надає перевагу. Його не треба формулю-
вати як вимогу. Учасник має стежити за тим, щоб вихід не був жорстко 
визначеним, а давав можливість для розроблення нових варіантів.

Наприклад:
1) «коли ви підвищуєте на мене голос...»;
2) «...я відчуваю себе ображеним»;
3) «мені хотілося б мати можливість обговорити з вами спірне питан-

ня за нормальних обставин».
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ПОСЛІДОВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ («ПРЕС»)

Метод послідовного обґрунтування є одним із методів проведення 
дискусії та використовується у випадках, коли виникають суперечливі 
питання та під час проведення окремих вправ.

Цей метод надає аудиторії можливість виробити аргументи або ви-
словити власну думку з дискусійного питання. Метод допомагає прояс-
нити свої думки, а також сформулювати думку в чіткій і стислій формі.

Цим методом можна тренувати як вміння вести теоретичний спір 
(наприклад, доцільність правового регулювання всіх життєвих випад-
ків), так і навички практичного аналізу (наприклад, аналіз події).

Вказаний метод можна звести до чотирьох етапів.
1. Власна позиція: я вважаю, що... (висловлення власної думки, що 

прояснює, яка позиція відстоюватиметься).
2. Обґрунтування: тому, що... (наведення причин виникнення своєї 

позиції, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку позиції).
3. Приклад: наприклад... (наведення фактів, що підтверджують ваші 

докази, тобто підсилення своєї позиції).
4. Висновки. Отже... (узагальнення своєї думки, висновок про те, 

що слід робити; тобто заклик прийняти вашу позицію).
Приклад використання цієї формули може бути такий.
1. Я вважаю, що права людини були порушені при звільненні з ро-

боти.
2. Тому що юридично не було зафіксовано відсутність на роботі 6 го-

дин.
3. Наприклад, потрібно було скласти акт про прогул (акт про неви-

хід на роботу), це дозволило б обґрунтовано звільнити громадянина П. 
з роботи.

4. Отже, громадянина П. потрібно поновити на роботі, застосував-
ши для цього переговори з директором підприємства або судовий по-
рядок.

МЕТОДИ ДИСКУТУВАННЯ

Використовуються для напрацювання та відстоювання принципових 
позицій правового та соціально-політичного змісту шляхом контрольова-
ного дискутування45. Їх специфіка полягає в тому, що під час проведення 

45 Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний посібник / 
О. Ф. Штанько, А. О. Галай, В. В. Стаднік та ін. / За заг. ред. О. Ф. Штанька. – К.: Атіка, 
2004. – 272 с. – Ст. 236.

будь-якого з цих методів відбувається дискусія за попередньо встановле-
ними правилами. До них належать такі методи, як займи позицію, повер-
нений аргумент, дебати, ток-шоу, прес-конференція, карусель тощо.

ТОК-ШОУ

Мета «Ток-шоу» – отримання навичок публічного виступу та диску-
тування.

У дискусії за цим методом бере участь уся аудиторія.
Викладач на «ТОК-ШОУ» – ведучий: оголошує тему дискусії, пропо-

нує аудиторії інформаційний фрагмент. Потім пропонує висловитись із 
запропонованої теми «запрошеним гостям» (представникам групи), а 
також надає слово «глядачам», які можуть висловити свою думку або по-
ставити питання «запрошеним» за 1 хвилину. «Запрошені гості» відпові-
дають якомога коротше та конкретніше. Ведучий також може ставити 
запитання «запрошеним» або перервати виступаючого за лімітом часу.

Врешті, коли красномовство виступаючих вичерпається, ведучий 
проводить підсумок і вказує, чиї аргументи перемогли.

Рекомендуємо застосовувати цей метод для розгляду теоретичних 
питань.

ПОЄДНАНІ (КОМПЛЕКСНІ) МЕТОДИ

Вони є узагальненим проявом кількох методів, як правило, основного 
і якогось із конкретизуючих чи методів дискутування. Застосовуються 
для комплексного уявлення про навчальний матеріал та вироблення 
вмінь і навичок його впровадження. Вже з назви можна визначити спе-
цифіку цих методів – вони складаються з більш простих інтерактивних 
елементів чи методик і через це доволі складні в застосуванні, потребу-
ють не тільки майстерності викладача, а й відповідної підготовки ауди-
торії, її дисциплінованості та позитивної спрямованості. До цієї групи 
методів належать: калейдоскоп («ажурна пилка»), акваріум, постановка 
запитань, імітація спрощеного судового слухання, сюрприз, колегіаль-
на нарада, законотворчий процес, переговори, медіація тощо.

КАЛЕЙДОСКОП («АЖУРНА ПИЛКА»)

Метод є складним і чітко структурованим, використовується для 
того, щоб створити під час заняття ситуацію, що дає можливість усім 



145144

Практичне право: на попередження ксенофобії: ЧАСТИНА ПЕРША. Зміст інтерактивних технологій, що застосовуються у заняттях ...

працювати разом, аби опанувати за короткий проміжок часу велику 
кількість інформації. Цей метод ефективний і може замінити лекції у ви-
падках, коли теоретичний матеріал має бути донесений до аудиторії пе-
ред застосуванням іншого методу. Він заохочує учасників допомагати 
одне одному вчитися навчаючи, що є однією з найефективніших форм 
засвоєння інформації.

Порядок проведення.
1. Щоб підготувати аудиторію до вивчення навчального матеріалу з 

великим обсягом інформації, доцільно підібрати роздатковий матеріал, 
логічно структурувавши його.

2. Слід підготувати таблички з кольоровими позначками. Щоб учас-
ники змогли визначити завдання для своєї групи, кожен учасник методу 
входитиме до однієї з двох груп – «домашньої» й «експертної». Простіше 
спочатку розділити на «домашні» групи (1, 2, 3 і т. д.), а потім – на екс-
пертні, використовуючи кольорові позначки, які є в кожного учасника. 
У кожній групі всі мусять мати різні кольорові позначки. Наприклад: 
три «домашні» групи (1, 2, 3) із чотирма студентами у кожній. У кожній 
групі мають бути учасники: перший – з червоною, другий – із синьою, 
третій – із жовтою, четвертий – із зеленою позначками.

3. Кожен учасник має бути поінформований про те, хто входить до 
його «домашньої» групи, тому що її члени збиратимуться згодом. Вони 
також мають визначитися з місцем зустрічі після того, як стануть «екс-
пертами».

4. Розподіл за «кольоровими» (експертними) групами, де учасники 
стануть експертами з окремої теми. Відстань між групами має бути до-
статньою для того, щоб вони уособлено працювали. В кожній «експерт-
ній» групі мусить бути представник кожної «домашньої» групи.

5. Забезпечення роздатковим матеріалом кожної групи. Група має 
прочитати й обміркувати свій матеріал і стати експертом з цього питан-
ня за визначений час (для цього може знадобитися великий обсяг часу, 
якщо матеріали складні). Доцільно на цьому етапі працювати за роля-
ми, які запропоновані вище у методі роботи в групах.

6. Повернення «експертів» «додому» та ознайомлення членів сво-
єї «домашньої» групи з набутою інформацією. У «домашніх» групах має 
бути по одній особі з експертних груп. Учасники намагаються донести 
інформацію якісно й у повному обсязі членам своєї «домашньої» групи 
за визначений час.

Рекомендуємо цей метод застосовувати під час опрацювання гро-
міздкого і складного теоретичного матеріалу або ж, навпаки, при на-
працюванні практичних навичок роботи правника.

ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС

Метод застосовується для усвідомлення учасниками реалій нормот-
ворення в Україні, випробування себе у ролі депутатів, які ухвалюють 
закон. Це надає особливої відповідальності та дисциплінує.

Слухачам слід запропонувати об’єднатися у групи (робочі групи роз-
робників законопроекту). Робота у МАЛИХ ГРУПАХ виглядатиме так.

1. Обрання сфери відносин між людьми, яку потрібно врегулювати 
законом. Для цього всі учасники групи можуть висловитися і привести 
обґрунтування прийняття саме такого закону. Для контролю часу і ви-
конання керівних функцій у групі обирається голова. Одночасно з тим, 
що обрана сфера регулювання, потрібно обрати назву закону.

2. Опрацювання норм закону. За умовами цього завдання, норм за-
кону (статей) має бути не більше п’яти, тому мала група має розподілити 
між учасниками завдання щодо розроблення окремих статей законо-
проекту. Автори статей презентують їх усій групі. Після схвалення за-
пропонованих статей їх потрібно записати на окремому аркуші паперу.

3. Після завершення часу групової роботи представник від групи до-
повідає всій аудиторії про необхідність прийняття та зміст розроблено-
го законопроекту.

4. Якщо законопроект не має суттєвих заперечень, він ухвалюється 
і передається на підпис «Президенту» (викладачу), що означає набуття 
ним статусу закону. Якщо зауваження можливо виправити під час обго-
ворення, проект доповнюється і передається на підпис. Якщо зауважен-
ня група розробників не змогла виправити під час обговорення, проект 
закону і зауваження щодо нього (письмові) передаються до групи роз-
робників, і процедура повторюється.

АКВАРІУМ

Цей метод дає змогу аудиторії, крім, власне, групової роботи, поба-
чити з боку процедуру прийняття групового рішення, виправити допу-
щені помилки, відредагувати власну роботу в колективі.

Викладач розподіляє учасників на кілька груп і пропонує їм прочи-
тати тлумачення методу. Він пояснює, що знання цих норм будуть по-
трібні під час виконання наступного завдання.

Потім одна з груп сідає в центрі навчального кабінету (або на пере-
дніх партах середнього ряду в класі). Це необхідно, щоб діюча група була 
на певній відстані від інших. Група отримує листа із ситуацією, яку тре-
ба обговорити, і таке завдання: прочитайте вголос ситуацію, обговоріть 
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її в групі, використовуючи метод роботи в групі, дійдіть до спільного рі-
шення за визначений час.

Поки група займає місце, викладач ознайомлює інші групи з цим за-
вданням і нагадує правила роботи в малих групах. Групі пропонується 
вголос прочитати ситуацію та обговорити, як її розв’язати. Всі решта 
мають тільки слухати, не втручаючись у хід обговорення. На це групі да-
ється певний час. Після його закінчення група займає свої місця, а ви-
кладач ставить до класу питання щодо якості обговорення, дотримання 
правил роботи в групі.

Після цього місце в «акваріумі» займає інша група і обговорює на-
ступну ситуацію. Всі групи по черзі мають побувати в «акваріумі», і ді-
яльність кожної з них обговорюється всією аудиторією. В межах «аква-
ріуму» можна підбити підсумки уроку або, за браком часу, обмежитись 
обговоренням роботи кожної групи.

ПЕРЕГОВОРИ

Цей метод застосовується для усвідомлення процедури та форму-
вання світоглядних переконань учасників у цивілізованому варіанті ви-
рішення спорів, зокрема позасудовому порядку.

Метод чітко структурований та вимагає дотримання його процеду-
ри.

Перший етап: виступи сторін та з’ясування інтересів.
На переговори треба йти з бажанням зрозуміти іншу людину і зразу 

запропонувати: «Давайте висловімося, в чому кожен з нас бачить суть 
проблеми». Коли говорить протилежна сторона, повторювати її слова, 
але не додаючи нічого за змістом і пом’якшуючи (за можливості) «гострі 
кути».

Після того як сторони висловилися, треба поставити запитання, які 
допоможуть чітко визначити заінтересованість обох сторін у досягнен-
ні згоди. Бажано знайти схожі позиції, близькі в обох сторін, бачення 
проблеми.

Другий етап: визначення наявної відсутності згоди.
На цьому етапі слід констатувати вже наявні домовленості та виді-

лити ті проблеми, згоди щодо яких не досягнуто.
Третій етап: висування пропозицій щодо подолання незгоди.
Якщо незгода є принциповою позицією, пропонується подумати: 

чи заінтересований учасник у тому, щоб отримати цю згоду? Якщо так, 
слід спробувати досягти згоди. Досягнути порозуміння значно важ-
ливіше, ніж незначні нерозв’язані проблеми. Учасник може запропо-

нувати співбесідникові висловити своє бачення розв’язання проблем. 
Ефективний прийом: запропонувати обом сторонам уявити себе з по-
зицій третьої, нейтральної сторони. З цієї позиції можна запропонува-
ти спільно знайти максимальну кількість найрізноманітніших способів 
розв’язання проблем (рекомендовано зробити це за методом «Мозкового 
штурму»).

Четвертий етап: вибір рішення і формулювання договору (домов-
леності).

Коли декілька ідей-пропозицій висунуто, потрібно піддати їх «тес-
ту на реальність»: яка з цих пропозицій може бути реально прийнята і 
виконана обома сторонами. Після того як дійшли згоди, учасник чітко 
формулює домовленість та перевіряє, чи однаково розуміє її він і проти-
лежна сторона. Можна письмово викласти домовленість, укласти дого-
вір.

П’ятий етап: виконання домовленості.
Досягнення домовленості передбачає її виконання. Невиконання 

веде до нових суперечностей, часто більш глибоких, ніж попередні. Але 
й ці домовленості можна подолати шляхом переговорів.

МЕДІАЦІЯ

Метод застосовується для напрацювання навичок альтернативного 
(позасудового) вирішення спорів, конфліктів та передбачає існування 
третьої особи – «медіатора», який незаінтересований у перемозі жодної 
сторони, його Інтерес – примирення, домовленість учасників спору.

Метод передбачає чітку послідовність, яка має бути дотримана.
Перший етап: вступна частина.
1. Вітання (медіатор та сторони спору називають свої імена та віта-

ють одне одного з добровільним бажанням вирішити суперечку).
2. Отримання усного погодження обох сторін щодо правил, які допо-

можуть розв’язати суперечки:
намагатися розв’язати проблему;
не ображати один одного словами чи діями;
не перебивати;
бути відвертими;
не розголошувати отриману під час медіації інформацію.

Другий етап: виступи сторін.
1. Досягнення згоди щодо послідовності виступів.
2. Виступ «сторони 1» (розповідає свою історію, пояснюючи присут-

нім, у чому полягають її інтереси, чого б вона хотіла досягти).
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3. Виступ «медіатора» (повторює за допомогою методу парафразу-
вання максимально нейтрально та етично факти і переживання «сто-
рони 1»).

4. Виступ «сторони 2».
5. Виступ «медіатора». Бажано знайти близькі в обох бачення про-

блеми, схожі позиції.
Третій (факультативний46) етап: з’ясування інтересів.
«Медіатор» по черзі до обох сторін ставить запитання, які допомо-

жуть уточнити проблему (запитання бажано обирати закриті, уточню-
ючі: можете конкретизувати? коли це сталося? чому ви не змогли домо-
витись? та ін.).

Четвертий етап: формулювання порядку денного.
«Медіатор» резюмує (формулює ситуацію): факти; спір (проблема); 

чинники, які становлять цю проблему (конкретні фактори, які треба по-
долати). Ці фактори і є «пункти порядку денного».

П’ятий етап: висування пропозицій.
З позицій третьої, нейтральної сторони «медіатор» пропонує спіль-

но знайти максимальну кількість найрізноманітніших способів 
розв’язання чинників, які становлять проблему (методом МОЗКОВОГО 
ШТУРМУ).

Шостий етап: вибір рішення і формулювання договору (домовле-
ності).

Коли декілька ідей-пропозицій висунуто, потрібно піддати їх «тесту 
на реальність»: яка з цих пропозицій може бути реально прийнята і ви-
конана обома сторонами. Після того як учасники медіації дійшли згоди, 
чітко сформулюйте домовленість та перевірте, чи однаково розуміють її 
обидві сторони. Можна письмово викласти домовленість, укласти дого-
вір. Привітайте тих, хто сперечався, та вкажіть на наслідки невиконан-
ня досягнутої домовленості: судовий або, знову ж, позасудовий спосіб 
(медіація, переговори).

46 Якщо з виступів сторін не склалося чіткої картини проблеми, яку треба розв’язати.

Частина друга

АЛГОРИТМИ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ 
ПРИЙМАЛЬНІ ДЛЯ РОБОТИ З ЖЕРТВАМИ 
КСЕНОФОБІЇ
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АЛГОРИТМИ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ 
ДЛЯ РОБОТИ З ЖЕРТВАМИ КСЕНОФОБІЇ

Матеріал цього розділу було побудовано за результатами роботи 
приймальні громадської організації «Київський правозахисний альянс» 
та юридичної клініки Національної академії внутрішніх справ у 2011 
році. За допомогою зверталися іноземці, представники національних 
меншин і громадяни України іноземного походження: вихідці з країн 
Африки, Азії та пострадянського простору.

Друга частина книги розкриває ключові алгоритми юридичної та 
психологічної допомоги особам, що зазнали шкоди від ксенофобних 
вчинків.

І. Юридична допомога жертвам ксенофобії

Аналіз звернень до громадської приймальні дозволив виділити такі 
юридичні питання, які турбують іноземців і представників національ-
них меншин в Україні:

1. Які права мають іноземці на території України?
2. Чи потрібно особі постійно носити із собою паспорт, перебуваючи 

поза місцем свого проживання?
3. Чи можна іноземним студентам для встановлення особи 

пред’являти міліціонеру студентський квиток? Чи потрібно пред’являти 
якісь інші документи, окрім паспорта?

4. Чи має право міліціонер забирати паспорт або студентський квиток?
5. Чи має право міліціонер обшукувати та перевіряти сумки й інші 

особисті речі?
6. Чи має право міліція затримувати та тримати у відділку?
7. Що робити, якщо представника національної меншини побив мі-

ліціонер?
8. Що робити, якщо міліціонер зіпсував паспорт (вирвав сторінки, 

написав у паспорті нецензурне слово тощо)?
9. Що робити, якщо міліція ігнорує заяву про крадіжку, образу тощо 

від представника національної меншини або іноземця?
10. В якому порядку представник влади (міліції, місцевого самовря-

дування тощо) може увійти до житлового помешкання іноземця (пред-
ставника національної меншини)?

11. Який порядок оскарження протиправних дій працівників мілі-
ції?

12. Чи існує для іноземців якісь обмеження в пересуванні містом за-
лежно від часу доби (увечері тощо)?

13. Чи обов’язково іноземцям реєструватися за місцем проживання 
в Україні?

14. Яким чином діяти особам, які незаконно проникли на територію 
України і хочуть набути офіційного статусу?

15. З яких причин можливо видворити за межі України іноземного 
громадянина або особу без громадянства?

16. Що робити, якщо дільничний лікар (патронажна сестра) відмов-
ляє надати медичну допомогу представнику етнічної меншини чи іно-
земцю?

17. Чи можуть відмовити у реєстрації шлюбу з іноземцем в Україні?
Як бачимо, основна кількість питань, з якими зверталися до гро-

мадської приймальні, стосується відносин з органами влади, переду-
сім працівниками міліції. Незважаючи на те, що наведені питання, на 
перший погляд, ксенофобії не стосуються, їм слід приділити увагу, адже 
сутнісно у згаданих порушень прав нацменшин чи іноземців швидше 
за все ксенофобне коріння. Адже негативно поводячись з такою катего-
рією осіб, представники влади виявляють неповагу та дискримінацію, 
яка є однією з форм вираження ксенофобних мотивів.

Виходячи з того, що подібні питання супроводжуватимуть роботу 
інших громадських приймалень із захисту прав жертв ксенофобії, на-
ведемо короткий зміст юридичного аналізу проблем, на які скаржатьсь 
іноземці та представники нацменшин.

1. Які права мають іноземці на території України?
Стаття 21 Конституції України встановлює, що всі люди є вільні й 

рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужува-
ними та непорушними.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на за-
конних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а 
також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, 
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 
України (ст. 26 Конституції України).

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадян-
ства» встановлює такі основні права, свободи та обов’язки іноземців та 
осіб без громадянства (статті 7–20):

– право на інвестиційну та підприємницьку діяльність. Іноземці та 
особи без громадянства мають право займатися в Україні інвести-
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ційною, а також зовнішньоекономічною та іншими видами підпри-
ємницької діяльності, передбаченими законодавством України. 
При цьому вони мають такі ж права і обов’язки, що і громадяни 
України, якщо інше не випливає з Конституції та законів України;

– право на трудову діяльність. Іноземці та особи без громадянства 
мають рівні з громадянами України права та обов’язки в трудових 
відносинах, якщо інше не передбачено законодавством України та 
міжнародними договорами України. Іноземці та особи без грома-
дянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано 
статус біженця в Україні, мають право працювати на підприєм-
ствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою 
діяльністю на підставах і в порядку, встановлених для громадян 
України. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну 
для працевлаштування на визначений термін, можуть займати-
ся трудовою діяльністю відповідно до одержаного у встановлено-
му порядку дозволу на працевлаштування. Працевлаштування в 
Україні іноземців та осіб без громадянства, найнятих інвестором у 
межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про роз-
поділ продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевла-
штування. Іноземці та особи без громадянства не можуть призна-
чатися на окремі посади або займатися певною трудовою діяльніс-
тю, якщо відповідно до законодавства України призначення на ці 
посади або заняття такою діяльністю пов’язане з належністю до 
громадянства України;

– право на відпочинок. Іноземці та особи без громадянства мають 
право на відпочинок нарівні з громадянами України;

– право на охорону здоров’я. Іноземці та особи без громадянства, 
які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус 
біженця в Україні, користуються медичною допомогою нарівні з 
її громадянами. Всім іншим іноземцям та особам без громадян-
ства медична допомога подається у порядку, який визначається 
Кабінетом Міністрів України;

– право на соціальний захист. Іноземці та особи без громадянства 
мають право на соціальний захист, в тому числі на одержання пен-
сії та інших видів соціальної допомоги відповідно до законодавства 
України та міжнародних договорів України. У разі, коли для при-
значення пенсії потрібен певний стаж роботи, іноземцю та особі 
без громадянства на підставах і в порядку, встановлених законо-
давством України і міжнародними договорами України, може за-
раховуватися стаж роботи за кордоном;

– право на житло. Іноземці та особи без громадянства, які постій-
но проживають в Україні, мають право на підставах і в порядку, 

встановлених для громадян України, одержати жиле приміщення, 
якщо інше не передбачено законодавством України. Право влас-
ності на житло іноземці та особи без громадянства набувають від-
повідно до законодавства України. Іноземці та особи без громадян-
ства повинні дбайливо ставитися до наданого їм житла, дотриму-
вати правил користування жилими приміщеннями;

– майнові та особисті немайнові права. Іноземці та особи без грома-
дянства можуть відповідно до законодавства України мати у влас-
ності майно, успадковувати і заповідати його, а також мати осо-
бисті немайнові права;

– право на освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постій-
но проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в 
Україні, мають право на освіту нарівні з громадянами України. Всі 
інші іноземці та особи без громадянства оплачують своє навчан-
ня, якщо інше не передбачено законодавством України та міжна-
родними договорами України. Іноземці та особи без громадянства, 
прийняті до навчально-виховних закладів України, мають права і 
обов’язки учнів і студентів відповідно до законодавства України;

– право на користування досягненнями культури. Іноземці та осо-
би без громадянства мають право на користування досягненнями 
культури нарівні з громадянами України і зобов’язані дбайливо 
ставитися до пам’яток історії та культури, інших культурних цін-
ностей;

– право на участь в об’єднаннях громадян. Іноземці та особи без гро-
мадянства, які постійно проживають в Україні, мають право всту-
пати на загальних з громадянами України підставах до легалізо-
ваних об’єднань громадян, якщо інше не передбачено законами 
України і якщо це передбачено статутами цих об’єднань. Іноземці 
та особи без громадянства не можуть бути членами політичних 
партій України;

– право на свободу совісті. Іноземцям та особам без громадянства 
гарантується право на свободу совісті нарівні з громадянами 
України. Забороняється розпалювання релігійної ворожнечі та не-
нависті, а також образа почуттів громадян України та іноземців та 
осіб без громадянства у зв’язку з їх релігійними переконаннями;

– права у шлюбних і сімейних відносинах. Іноземці та особи без гро-
мадянства можуть укладати і розривати шлюби з громадянами 
України та іншими особами відповідно до законодавства України. 
Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами 
України права і обов’язки у шлюбних і сімейних відносинах;

– пересування на території України і вибір місця проживання. 
Іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах 
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перебувають на території України, гарантується свобода пересу-
вання, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати 
територію України, за винятком обмежень, які встановлюються 
законом. Іноземці та особи без громадянства, яким надано статус 
біженця в Україні, мають рівні з громадянами України права на 
пересування, вільний вибір місця проживання, за винятком обме-
жень, які встановлюються законом;

– також законодавством України іноземцям та особам без громадян-
ства гарантуються недоторканність особи, житла, невтручання в 
особисте і сімейне життя, таємниця листування, телефонних роз-
мов і телеграфних повідомлень, повага їх гідності нарівні з грома-
дянами України.

Щодо захисту прав іноземних громадян, то за ст. 22 Закону України 
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та 
особи без громадянства мають право на звернення до суду та до інших 
державних органів для захисту їх особистих, майнових та інших прав. 
У судочинстві іноземці та особи без громадянства як учасники проце-
су користуються такими ж процесуальними правами, що й громадяни 
України.

Щодо основних обмежень прав іноземців та осіб без громадянства, 
то згідно зі статтями 23, 24 Закону України «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства не 
можуть обирати і бути обраними до органів державної влади та само-
врядування, а також брати участь у референдумах. На іноземців та осіб 
без громадянства не поширюється військовий обов’язок, вони не про-
ходять військову службу в Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях, створених відповідно до законодавства України.

2. Чи потрібно особі постійно носити з собою паспорт, перебуваючи 
поза місцем свого проживання?

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про імміграцію», паспортний до-
кумент – це документ, виданий уповноваженими органами іноземної 
держави або уповноваженими органами, спеціалізованими установами 
чи іншими автономними організаціями системи ООН, що підтверджує 
громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особу без грома-
дянства, надає право виїзду за кордон і визнається Україною.

Пункт 3 Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, 
їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. 
№ 1074, встановлює, що іноземці та особи без громадянства, які пере-
бувають в Україні, зобов’язані мати паспортний документ, яким є до-

кумент, що підтверджує громадянство іноземця та особи без громадян-
ства або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим 
органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право 
виїзду за кордон і визнаний Україною. Паспортний документ реєстру-
ється в порядку, встановленому Правилами в’їзду іноземців та осіб без 
громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через 
її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 грудня 1995 р. № 1074, і пред’являється на вимогу посадових осіб 
органів внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Служби 
безпеки України та Державної прикордонної служби (п. 10 Правил в’їзду 
іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і тран-
зитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074).

Таким чином, законодавство України чітко не встановлює обов’язок 
іноземця постійно носити з собою паспорт. Проте нормативно-правови-
ми актами передбачено обов’язок іноземця пред’явити паспорт на ви-
могу компетентних органів (органи внутрішніх справ, служби безпеки 
та прикордонної служби). Тому постійно носити з собою паспорт не по-
трібно, але рекомендується його брати з собою під час відвідування 
місць або заходів, де може виникнути потреба в пред’явленні паспорта 
(наприклад, площі, парки, виставки, футбольні матчі, залізничні вокза-
ли, аеропорти та інші громадські місця).

3. Чи можна іноземним студентам для встановлення осо-
би пред’являти міліціонеру студентський квиток? Чи потрібно 
пред’являти якісь інші документи окрім паспорта?

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію», співро-
бітникам міліції для виконання покладених на них обов’язків надається 
право перевіряти громадян у разі підозри у вчиненні правопорушень 
документи, що посвідчують їхню особу, а також інші документи, потріб-
ні для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль 
за виконанням яких покладено на міліцію.

Згідно з п. 11 Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в 
Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. 
№ 1074, в’їзд в Україну та виїзд з України може здійснюватися:

– іноземців та осіб без громадянства – за паспортним документом і 
за наявності відповідної візи, якщо інший порядок в’їзду та виїзду 
не встановлено законодавством України;

– іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в 
Україні, – за паспортним документом з відміткою про наявність 
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дозволу на постійне проживання та посвідки на постійне прожи-
вання;

– осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, – за по-
свідченням особи без громадянства для виїзду за кордон;

– іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на 
підставі дозволу центру зайнятості на працевлаштування на ви-
значений термін, – за паспортним документом з відміткою про на-
явність дозволу на працевлаштування та посвідки на тимчасове 
проживання;

– іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у навчальних 
закладах України не менш як протягом одного року, – за паспорт-
ним документом з відміткою про навчання).

Додаток 3 до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в 
Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію перед-
бачає проставлення в паспортному документів студента-іноземця штам-
пу з такою інформацією: «Навчається у ______________________________ 
(назва вищого закладу освіти) терміном до «___» ___________ 200  р.

«___» _______________ 200  р.
Місце для печатки».
Таким чином, документом, що посвідчує особу іноземного студента, 

є паспорт, оформлений згідно з Додатком 3 до Правил в’їзду іноземців та 
осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду 
через її територію. Студентський квиток теж містить достатню інформа-
цію про особу, проте законодавством передбачено паспорт зі спеціальною 
відміткою про навчання. Тому цілком правомірними є вимоги співробіт-
ника міліції щодо пред’явлення саме паспорта для встановлення особи.

Окрім того, в чинному законодавстві України відсутній чітко визна-
чений обов’язок іноземця постійно носити із собою якісь інші юридично 
значимі документи (студентський квиток, медичні довідки, документи, 
що підтверджують місце проживання тощо).

Але, знову ж таки, працівники міліції мають повноваження на пере-
вірку повідомленої їм інформації, для чого, наприклад, можуть попро-
сити пред’явити студентський квиток, для підтвердження того, що осо-
ба дійсно є студентом. Тому краще брати з собою студентський квиток 
під час відвідування громадських місць. Якщо в паспорті іноземного 
студента проставлена відмітка про навчання, то, на нашу думку, ціл-
ком достатньо пред’явити лише паспорт. Аналогічно відомості про про-
живання зазначаються в паспорті, тому інших документів (наприклад, 
договір найму житла) не потрібно носити з собою.

4. Чи має право міліціонер забирати паспорт або студентський 
квиток?

Згідно з ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію», співробітникам мі-
ліції для виконання покладених на них обов’язків надається право ви-
лучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або об-
межені в обігу, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці 
предмети, речі та документи.

Отже, якщо під час перевірки документів співробітник міліції ви-
явить ознаки підробки документів, то згідно з вказаною вище нормою 
закону йому надається право вилучати такі документи із дотриманням 
встановленої законом процедури.

Відповідно до порядку, встановленого ст. 265 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, речі і документи, що є знаряддям або 
безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлені під час затримання, 
особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами 
органів внутрішніх справ (міліції). Вилучені речі і документи зберіга-
ються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у міс-
цях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право про-
вадити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно 
від результатів її розгляду їх у встановленому порядку конфіскують або 
повертають володільцеві, або знищують.

Про вилучення речей і документів складається протокол або робить-
ся запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд 
речей або адміністративне затримання.

Іншим випадком законного вилучення документів є наявність у них 
відомостей про правопорушення: наприклад, про непродовження реє-
страції/дозволу на перебування в Україні. Паспорт у такому разі слугу-
ватиме доказом, проте буде повернутий одразу після розгляду справи. 
Якщо розгляд справи відбудеться не того ж дня, ви можете вимагати 
виготовлення у підрозділі міліції копії необхідної сторінки паспорта та 
видачі вам документа до розгляду справи.

Отже, працівник міліції має право вилучати в особи паспорт чи інші 
документи, якщо в них вбачаються ознаки підробки або вони можуть 
бути доказами в суді тощо. Вилучення документів обов’язково оформ-
люється протоколом. Також такі дії працівників міліції можна оскаржи-
ти, подавши скаргу до прокуратури або до суду.

Детальніше про оскарження дій та рішень працівників міліції ди-
віться відповідь на питання 11.

5. Чи має право міліціонер обшукувати та перевіряти сумки й інші 
особисті речі?

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію», співробітникам 
міліції для виконання покладених на них обов’язків надається право:
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1) проводити огляд осіб:
– підозрюваних у вчиненні злочину;
– обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду;
– засуджених, які ухиляються від виконання кримінального пока-

рання;
– які вчинили адміністративні правопорушення;
– які виявили непокору законній вимозі працівника міліції;
– які перебували в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх ви-

гляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо вони 
втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати 
шкоди оточуючим або собі;

– яких запідозрено у занятті бродяжництвом;
– які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у 

зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих;
– іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохо-

ронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені у 
вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання 
кримінального покарання;

2) проводити огляд:
– речей;
– транспортних засобів;
– поклажі, багажу;
– пасажирів цивільних повітряних, морських і річкових суден;
– засобів залізничного та автомобільного транспорту.

Ви маєте розуміти, що огляд речей здійснюється не для принижен-
ня особи, це захід профілактики злочинів (крадіжок, тероризму тощо). 
Працівники міліції здійснюють цю дію лише у випадку підозри або про-
водять огляд речей усіх осіб, яких, наприклад, виявили неподалік місця 
злочину, при вході до урядових будівель тощо.

Зазначені положення Закону України «Про міліцію» надають право 
співробітникам міліції проводити особисті огляди, огляди речей, покла-
жі, багажу, транспортних засобів тощо.

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою 
однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі. 
Тобто жінку не може оглядати міліціонер-чоловік.

Огляд речей, ручної поклажі, багажу, транспортних засобів та ін-
ших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у влас-
ності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, 
предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих у разі від-
сутності власника (володільця). Наприклад, якщо знайдена сумка, влас-
ник якої невідомий.

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або робить-
ся відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушен-
ня чи в протоколі про адміністративне затримання (ст. 264 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення).

Отже, працівники міліції мають право проводити особисті огляди та 
огляди речей особи з дотриманням встановленого порядку їх проведен-
ня.

Перед тим як проводити огляд, працівник міліції має представитися 
та повідомити причини затримання і підстави для проведення огляду.

У разі якщо під час особистого огляду або огляду речей працівни-
ками міліції було порушено процедуру його проведення або порушено 
передбачені законодавством права особи, то такі дії працівників міліції 
можна оскаржити в порядку, описаному у відповіді на питання 11.

6. Чи має право міліція затримувати особу та тримати її у відділ-
ку?

Як зазначається в пункті 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію», 
міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право за-
тримувати осіб і тримати у спеціально відведених для цього приміщен-
нях.

Затримання особи застосовується, як правило, для припинення 
правопорушення, ізолювання правопорушника від потерпілих, для за-
безпечення притягнення до юридичної відповідальності. Самовільне та 
безпідставне затримання людини будь-якою посадовою особою є зло-
чином.

Найпоширенішою формою затримання особи працівниками міліції 
та тримання у відділі є адміністративне затримання.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення, адміністративне затримання особи, яка вчинила адмі-
ністративне правопорушення, може тривати не більше ніж три годи-
ни. У виняткових випадках, у зв’язку з особливою потребою, законами 
України може бути встановлено інші строки адміністративного затри-
мання.

Згідно з ч. 1 ст. 11 Закону України «Про міліцію» та ст. 263 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, працівники міліції ма-
ють право здійснити адміністративне затримання:

– осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах про-
пуску через державний кордон України – на строк до трьох годин 
для складення протоколу, а в необхідних випадках для встанов-
лення особи і з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб 
з повідомлення про це письмово прокурора протягом двадцяти чо-
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тирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з 
санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, 
що посвідчують їх особу;

– осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно пере-
тнути державний кордон України, вчинили злісну непокору закон-
ному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи праців-
ника Державної прикордонної служби України або члена громад-
ського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону – до розгляду справи суддею;

– іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила пере-
бування в Україні і транзитного проїзду через територію України, 
може бути затримано до розгляду справи суддею або посадовою 
особою органу Державної прикордонної служби України;

– осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотроп-
них речовин – на строк до трьох годин для складання протоколу, 
а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення ме-
дичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених нар-
котичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження – до 
трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом 
двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до 
десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають 
документів, що посвідчують їх особу;

– осіб, які вчинили дрібне хуліганство, насильство у сім’ї та деякі інші 
правопорушення – до розгляду справи суддею або начальником 
(заступником начальника) органу внутрішніх справ. Як правило, 
такі справи розглядають у день затримання або на наступний день 
після затримання;

– осіб, які порушили порядок організації та проведення зборів, мі-
тингів, вуличних походів і демонстрацій або проявили неповагу 
до суду чи торгували з рук у невстановлених місцях – до розгляду 
справи суддею;

– осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які пере-
ховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиля-
ються від виконання кримінального покарання, – на строки й у 
порядку, передбачені законом (наприклад: взяття особи під варту 
можливе строком до двох місяців);

– осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, – на 
строк, встановлений судом, але не більше десяти діб;

– осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання 
протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть 
бути вирішені на місці, – на строк до трьох годин, а у необхідних 

випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопо-
рушення – до трьох діб з повідомленням про це письмово прокуро-
рові протягом 24 годин з моменту затримання;

– неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, – 
на строк до передачі законним представникам або до влаштуван-
ня у встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспіль-
но небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність, – до передачі їх законним представникам або на-
правлення у приймальники-розподільники для дітей, але не біль-
ше ніж на 8 годин;

– осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, – до 
розгляду справи судом, але не більше ніж на 24 години;

– осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо 
їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо 
вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завда-
ти шкоди оточуючим або собі, – до передачі їх до спеціальних ме-
дичних закладів або для доставки до місця проживання, а за від-
сутності таких – до їх витвереження;

– осіб, які запідозрені у занятті бродяжництвом, – на строк до 30 діб за 
вмотивованим рішенням суду.

Важливо знати, що строк адміністративного затримання обчислю-
ється з моменту доставляння порушника для складення протоколу, а 
особи, яка була в стані сп’яніння, – з часу її витвереження (ч. 5 ст. 261 
Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Щодо документального оформлення адміністративного затриман-
ня, то, згідно з положеннями ст. 261 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, про адміністративне затримання складається 
протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, 
прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про 
особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол підписує поса-
дова особа, яка його склала, і затриманий. У разі відмовлення затрима-
ного від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністра-
тивного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її про-
хання також власник відповідного підприємства, установи, організації 
або уповноважений ним орган (це може бути адміністрація навчального 
закладу в якому затримана особа навчається або керівництво організа-
ції в якій затриманий працює, тощо). Тобто затримана особа має право 
просити, щоб повідомили про затримання конкретних посадових осіб 
чи родичів.

Адміністративне затримання може бути оскаржено заінтересова-
ною особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) від-
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носно органу (посадової особи), який застосував ці заходи, прокуророві 
або до суду (ч. 1 ст. 267 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення).

Тобто особа, яку затримано, має право подати письмову скаргу на дії 
працівників міліції під час затримання, а також оскаржити протокол ад-
міністративного затримання. Зазначена скарга може бути подана на роз-
гляд начальнику органу внутрішніх справ (міліції), прокурору або до суду.

Враховуючи практику оскарження затримання, найбільш ефектив-
ним та результативним є подання скарги до прокуратури та до суду.

Проте, згідно з ч. 2 ст. 267 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення, оскарження чи опротестування заходів забезпечення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення не зупи-
няє їх виконання, тобто ви можете подати скаргу на затримання, але 
поки її розглянуть та приймуть відповідне рішення, вже закінчиться 
строк затримання. В такому разі можливим є відшкодування моральної 
та матеріальної шкоди (в порядку цивільного судочинства) та вжиття 
заходів дисциплінарної відповідальності до винного працівника міліції 
(при зверненні до начальника органу внутрішніх справ або прокурора).

Детальніше про оскарження дій та рішень працівників міліції ди-
віться відповідь на питання 11.

7. Що робити, якщо представника національної меншини побив мі-
ліціонер?

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про міліцію», міліція має право 
застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепаль-
ну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Законом.

Такі виняткові заходи використовують лише тоді, коли словами ви-
рішити питання неможливо (для зупинення групових чи озброєних зло-
чинів, для захисту життя). Лише підготовлені співробітники окремих 
правоохоронних органів (міліції, служби безпеки та ін.) можуть застосо-
вувати зброю та спецзасоби.

Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї має пе-
редувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють 
обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя 
можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю 
або здоров’ю громадян чи працівників міліції.

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб 
похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, 
крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і 
здоров’ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного 
опору.

У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна 
перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію 
обов’язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди 
здоров’ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди мі-
ліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим у найкорот-
ший строк.

Працівник міліції у межах своїх повноважень самостійно приймає 
рішення і несе за свої протиправні дії (безпідставне чи надмірне засто-
сування сили чи зброї) або бездіяльність дисциплінарну чи криміналь-
ну відповідальність.

Крім того, у разі порушення працівником міліції прав і законних ін-
тересів громадянина міліція зобов’язана вжити заходів до поновлення 
цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу 
громадянина публічно вибачитися.

Дії працівника міліції можуть бути оскаржені у встановленому по-
рядку до органів внутрішніх справ, суду або прокурору (ст. 25 Закону 
України «Про міліцію»).

Так, стаття 365 Кримінального кодексу України встановлює відпо-
відальність за перевищення влади або службових повноважень.

Відповідно до ст. 365 Кримінального кодексу України, кримінально 
караним є перевищення влади або службових повноважень, тобто умис-
не вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй 
прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним 
законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи гро-
мадським інтересам, або інтересам юридичних осіб (ч. 1). Перевищення 
влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося на-
сильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї 
чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту 
гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування (ч. 2).

Отже, в законодавстві про міліцію чітко визначені умови, порядок 
та межі застосування заходів фізичного впливу, в тому числі прийомів 
рукопашного бою. В разі порушення працівником міліції законодавчо 
встановленого порядку застосування заходів фізичного впливу та як 
результат необґрунтованого застосуванням фізичної сили до особи, 
можливим є притягнення такого працівника міліції до відповідальнос-
ті за перевищення влади або службових повноважень. Також у порядку 
цивільного судочинства потерпілому можна відшкодувати матеріальну 
та моральну шкоду. Детальніше про це див. відповідь на питання 11.

8. Що робити, якщо міліціонер зіпсував паспорт (вирвав сторінки, 
написав у паспорті нецензурне слово тощо)?
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Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону України «Про міліцію», міліція поважає гід-
ність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини, 
незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, 
расової та національної належності, громадянства, віку, мови та осві-
ти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При 
звертанні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє 
прізвище, звання та пред’явити на його вимогу службове посвідчення. 
У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти 
високу культуру і такт.

Відповідно до п. 147 Статуту Патрульно-постової служби мілі-
ції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 28 липня 1994 р. № 404, з документами, що перевіряються 
у громадян, слід поводитися акуратно, не робити на них або в них будь-
яких поміток. Якщо у документ вкладено гроші, записка тощо, треба за-
пропонувати власнику самому вилучити з нього вказані предмети.

З вказаного вище вбачається обов’язок співробітників міліції з до-
кументами, що перевіряються у громадян, поводитися акуратно, не ро-
бити на них або в них будь-яких поміток.

Отже, якщо працівник міліції пошкодив паспорт (розірвав його чи 
вирвав окремі сторінки), то першочергово потрібно звернути на це ува-
гу осіб, які могли бачити цей інцидент, і попросити їх бути свідками під 
час оскарження таких дій міліціонера.

Також слід запам’ятати прізвище, ім’я, по батькові та звання праців-
ника міліції. У разі якщо міліціонер не представився, потрібно попроси-
ти його назвати своє прізвище, ім’я, посаду, звання та відділ чи управ-
ління, в якому співробітник міліції працює.

Навіть якщо вказаних вище даних працівник міліції не назве, то 
варто запам’ятати його зовнішній вигляд, особливі риси, форму одягу, 
відзнаки та зображення на форменому одязі, речі, які він мав при собі. 
На основі цих даних можна звернутися до найближчого відділу (управ-
ління) міліції (адже найімовірніше, що цей міліціонер саме тут працює) 
із скаргою на протиправні дії працівника міліції.

Крім того, незаконні дії працівника міліції можна оскаржити до про-
куратури та до суду. Так, у разі пошкодження паспорта працівником 
міліції особа, паспорт якої пошкоджено, має право відшкодувати в су-
довому порядку матеріальну та моральну шкоду, завдану такими діями, 
зокрема витрати на отримання нового паспорта. Детальніше дивіться 
відповідь на питання 11.

Додатково слід зазначити, що ст. 365 Кримінального кодексу України 
передбачає кримінальну відповідальність за перевищення влади або 
службових повноважень, якщо це супроводжувалося насильством або 

погрозою застосування насильства, або діями, що ображають особисту 
гідність потерпілого (ч. 2).

Наприклад, якщо працівник міліції зробив у паспорті напис, який 
ображає особисту гідність власника паспорта, а також якщо погрожу-
вав застосуванням фізичної сили, то вбачається можливість притяг-
нення такого працівника міліції до кримінальної відповідальності за ст. 
365 Кримінального кодексу України.

9. Що робити, якщо міліція ігнорує заяву про крадіжку, образу тощо 
від представника національної меншини або іноземця?

Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України «Про міліцію», міліція відповідно 
до своїх завдань зобов’язана виявляти, запобігати, припиняти та роз-
кривати злочини, вживати з цією метою оперативно-розшукових і про-
філактичних заходів, передбачених чинним законодавством; прийма-
ти і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та адміністративні 
правопорушення, своєчасно приймати по них рішення.

Отже, у разі звернення особи до органів міліції із заявою про злочин 
працівники міліції зобов’язані прийняти таку заяву та вжити заходів 
з розшуку злочинців, притягнення їх до відповідальності та відшкоду-
вання завданої ними шкоди.

Стаття 95 Кримінально-процесуального кодексу України передба-
чає, що заяви або повідомлення окремих громадян про злочин можуть 
бути усними або письмовими. Усні заяви заносяться до протоколу, який 
підписують заявник і посадова особа, що прийняла заяву. При цьому 
заявника попереджають про відповідальність за неправдиве повідо-
млення про злочин.

Ефективніше подавати письмову заяву про злочин, при цьому іно-
земець може скористатися допомогою міліціонера, який володіє інозем-
ною мовою, або запросити перекладача. Детальніше про форму заяви 
про злочин дивіться у занятті 2.3 першої частини посібника.

Письмова заява має бути підписана особою, від якої вона подається. 
До порушення справи слід пересвідчитися в особі заявника, попереди-
ти його про відповідальність за неправдиве повідомлення про злочин і 
відібрати від нього підписку.

Відповідно до ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України, 
органи міліції зобов’язані приймати заяви і повідомлення про вчинені 
або підготовлювані злочини, в тому числі й у справах, які не підлягають 
їх віданню.

Щодо заяви або повідомлення про злочин органи міліції зобов’язані 
не пізніше триденного строку прийняти одне з таких рішень:

1) порушити кримінальну справу;



167166

Практичне право: на попередження ксенофобії: ЧАСТИНА ДРУГА. Алгоритми роботи громадської приймальні для роботи з жертвами ...

2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
3) направити заяву або повідомлення за належністю (наприклад, пе-

редати заяву до прокуратури).
Якщо працівники міліції відмовляються прийняти заяву про зло-

чин, така відмова є незаконною і її можна оскаржити.
У таких випадках першочергово потрібно звертатися до начальника 

відділу (управління) міліції зі скаргою на дії працівника міліції, який від-
мовився прийняти заяву про злочин.

Якщо не вдалося оскаржити відмову в прийнятті заяви про зло-
чин до начальника відділу (управління) міліції або коли такі скарги не 
дали результатів, відмову в прийнятті заяви про злочин можна оскар-
жити, подавши скаргу міністру внутрішніх справ України або Кабінету 
Міністрів України, які здійснюють контроль за діяльністю міліції (ст. 26 
Закону України «Про міліцію»).

Одним з найефективніших органів оскарження відмови міліції при-
йняти заяву про злочин є органи прокуратури. Відповідно до ст. 27 
Закону України «Про міліцію» та ч. 1 ст. 25 Кримінально-процесуального 
кодексу України, нагляд за додержанням законності у діяльності міліції 
здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори. 
Тому зі скаргою на відмову в прийняття заяви про злочин слід звертати-
ся до місцевої прокуратури.

Додатково ст. 55 Конституції України передбачає, що права і свободи 
людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен 
має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. Кожен має право після використання всіх на-
ціональних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав 
і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 
органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захища-
ти свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Проте оскарження відмови міліції в прийняття заяви про злочин у 
судовому порядку або до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини не завжди може бути доцільним, адже це займе багато часу та 
може бути вже не потрібним. Тому якщо працівники міліції відмовля-
ються приймати заяву про злочин, доцільно оскаржувати таку відмову 
до начальника підрозділу міліції або до місцевої прокуратури.

10. В якому порядку представник влади (міліції, місцевого самовря-
дування тощо) може увійти до житлового помешкання іноземця (пред-
ставника національної меншини)?

Згідно зі ст. 30 Конституції України, ст. 311 Цивільного кодексу 
України та ст. 19 Закону України «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства», кожному гарантується недоторканність житла. 
Житло фізичної особи є недоторканним. Не допускається проникнення 
до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи об-
шуку інакше, ніж за вмотивованим рішенням суду.

Під поняттям «житло» слід розуміти будь-яке приміщення, що при-
значене чи прилаштоване для постійного чи тимчасового проживання 
фізичних осіб. Цим поняттям охоплюються будинки, квартири, служ-
бові квартири, садові будинки, жилі кімнати, кімнати в готелях, гурто-
житках, санаторіях і будинках відпочинку, палата в лікарні тощо.

Проте у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя 
людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрю-
ються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом по-
рядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення 
в них огляду і обшуку.

Так, працівники правоохоронних органів для входу чи проведення 
слідчих дій у житлових приміщеннях отримують постанову судді на 
огляд чи обшук житла.

Проникнення в житло фізичної особи може бути і без вмотивованого 
рішення суду. Однак таких випадків небагато:

а) рятування життя людей та майна;
б) безпосереднє переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину.
За наявності цих випадків, згідно зі ст. 177 Кримінально-

процесуального кодексу України, обшук житла чи іншого володіння осо-
би може бути проведено без постанови судді. При цьому в протоколі за-
значаються причини, що обумовили проведення обшуку без постанови 
судді. Протягом доби з моменту проведення цієї дії слідчий направляє 
копію протоколу обшуку прокуророві.

Щодо оскарження незаконних дій працівників міліції дивіться від-
повідь на питання 11.

11. Який порядок оскарження протиправних дій працівників міліції?
Якщо рішеннями чи діями працівників міліції порушено права та 

законні інтереси особи, виникає питання щодо оскарження незаконних 
дій міліції та відшкодування завданої шкоди.

Дії працівників міліції можна оскаржити, подавши скаргу:
1) начальнику органу внутрішніх справ (міліції), розташованому в 

районі, місті, області;
2) до Міністерства внутрішніх справ України;
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3) до прокуратури (розташованої у районі, місці, області) чи до 
Генеральної прокуратури;

4) до суду;
5) до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Адреси та телефони вказаних вище органів можна дізнатися у під-

розділі міліції (на стенді в приміщенні міліції або запитати в чергового 
міліціонера) чи зателефонувавши до місцевої довідкової служби за но-
мером 109.

Заяви та скарги доцільніше викладати в письмовій формі. Заява 
(скарга) умовно має складатися з описово-мотивувальної частини та 
клопотання і має містити такі дані:

– назва органу, якому адресоване звернення (скарга), його адреса;
– прізвище, ім’я, по батькові заявника (скаржника);
– місце проживання (перебування) особи, контактний телефон;
– суть порушеного питання, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. 

Обставини, якими обґрунтовується заява (скарга), слід викладати 
за хронологією, із зазначенням дат, та вказувати тільки ті факти, 
які мають істотне значення для вирішення питання;

– прохання, з якими особа звертається. Прохання мають відповіда-
ти поставленій меті. Потрібно чітко та коротко (за можливості) ви-
класти суть прохання;

– дату та підпис.
До заяви (скарги) бажано додавати копії наявних документів, які мо-

жуть підтвердити викладені в заяві (скарзі) обставини.
Окремі вимоги встановлюються до написання позовних заяв до 

суду. Залежно від предмета спору, найбільш поширеними для іноземців 
або осіб без громадянства є позовні заяви до місцевого загального суду 
та до місцевого адміністративного суду.

До місцевого загального суду подаються позовні заяви про відшко-
дування матеріальної та моральної шкоди, про захист честі та гідності 
та інші заяви, що стосуються спорів цивільного характеру. Вимоги до 
написання таких заяв і порядок їх розгляду встановлюються Цивільним 
процесуальним кодексом України.

До адміністративного суду подаються позовні заяви про визнання 
протиправними дій чи бездіяльності органів державної влади та їх по-
садових осіб, про оскарження рішень органів влади, про зобов’язання 
вчинити дії та інші спори публічного (владного) характеру. Вимоги до 
написання позовних заяв до адміністративного суду встановлюються 
Кодексом адміністративного судочинства України.

Вимоги до написання позовної заяви, передбачені Цивільним про-
цесуальним кодексом України та Кодексом адміністративного судочин-

ства України, суттєво не відрізняються. Так, відповідно до статей 119, 
120 Цивільного процесуального кодексу України та ст. 106 Кодексу ад-
міністративного судочинства України, позовна заява подається в пись-
мовій формі та має містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представ-

ника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце 
проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, 
номери засобів зв’язку, якщо такі відомі;

3) зміст позовних вимог;
4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;
5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наяв-

ність підстав для звільнення від доказування;
7) перелік документів, що додаються до заяви.
Позовна заява підписується позивачем або його представником із 

зазначенням дати її подання. Якщо позовна заява подається представ-
ником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший до-
кумент, що підтверджує його повноваження.

До позовної заяви додаються документи, що підтверджують спла-
ту судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпе-
чення розгляду справи. За подання до суду адміністративного позову 
додається лише документ, що підтверджу сплату судового збору (ст. 87 
Кодексу адміністративного судочинства України).

Позивач має дати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, 
що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. 
Непотрібно подавати копій документів відповідно до кількості відпові-
дачів і третіх осіб у спорах, що виникають з трудових правовідносин, а 
також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи калі-
цтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, неза-
конними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудо-
вого слідства, прокуратури або суду.

Для кваліфікованого написання заяв, скарг, позовних заяв і скла-
дання інших документів радимо звертатися за правовою допомогою до 
адвокатів або інших юристів.

За наслідками розгляду ваших звернень (заяв, скарг, позовних заяв) 
можуть бути прийняті такі основні рішення:

1) органами міліції:
– у порядку адміністративного провадження (задоволене або відхиле-

не звернення, ініційоване службове розслідування);
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– у порядку провадження у кримінальній справі (постанова про по-
рушення кримінальної справи, постанова про відмову в порушенні 
кримінальної справи, постанова про передачу заяви за належніс-
тю (наприклад до прокуратури);

2) органами прокуратури:
– протест прокурора на незаконні рішення чи дії посадової особи. У 

протесті прокурор ставить питання про припинення незаконної 
дії посадової особи, поновлення порушеного права (ст. 21 Закону 
України «Про прокуратуру»);

– припис прокурора про усунення порушень закону – вноситься про-
курором, його заступником органу чи посадовій особі, які допусти-
ли порушення. Письмовий припис вноситься у випадках, коли по-
рушення закону має очевидний характер і може завдати істотної 
шкоди інтересам держави, організації, а також громадянам, якщо 
не буде негайно усунуто. Припис підлягає негайному виконанню, 
про що повідомляється прокурору (ст. 22 Закону України «Про про-
куратуру»);

– подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин 
цих порушень і умов, що їм сприяють, вноситься прокурором, його 
заступником у державний орган або посадовій особі, які наділені 
повноваженням усунути порушення закону, і підлягає невідклад-
ному розгляду. Не пізніше ніж у місячний строк має бути вжито за-
ходів для усунення порушень закону, причин та умов, що їм спри-
яють, і про наслідки повідомлено прокурору (ст. 23 Закону України 
«Про прокуратуру»);

– постанова прокурора: у разі виявлення порушення закону посадо-
вою особою прокурор, його заступник, залежно від характеру по-
рушення закону, виносить постанову про дисциплінарне прова-
дження, провадження про адміністративне правопорушення або 
про порушення кримінальної справи (ст. 24 Закону України «Про 
прокуратуру»);

3) судом за результатом розгляду справи:
– рішення про задоволення позовних вимог у повному обсязі;
– рішення про часткове задоволення позовних вимог;
– рішення про відмову в позові.

12. Чи існує для іноземців обмеження в пересуванні містом залежно 
від часу доби (увечері тощо)?

Свобода пересування – це вільне та безперешкодне пересування 
територією України за бажанням у будь-якому напрямку, у будь-який 
спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які встановлюються за-

коном (ч. 1 ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні»).

Щодо обмежень свободи пересування, то згідно з ст. 12 Закону 
України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 
в Україні» свободу пересування може бути обмежено: у прикордонній 
смузі; на територіях військових об’єктів; у зонах, які згідно із законом 
належать до зон з обмеженим доступом; на приватних земельних ді-
лянках; на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний 
стан; на окремих територіях і в населених пунктах, де у разі небезпеки 
поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей введено особливі 
умови і режим проживання населення та господарської діяльності.

Свобода пересування обмежується щодо:
– осіб, до яких відповідно до процесуального законодавства застосо-

вано запобіжні заходи, пов’язані з обмеженням або позбавленням 
волі;

– осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбав-
лення або обмеження волі;

– осіб, які згідно із законодавством перебувають під адміністратив-
ним наглядом;

– осіб, які згідно із законодавством про інфекційні захворювання та 
психіатричну допомогу підлягають примусовій госпіталізації та лі-
куванню;

– шукачів притулку та осіб, які звернулися за наданням їм статусу 
біженця до прийняття відповідного рішення компетентним орга-
ном (про надання цим особам притулку чи статусу біженця);

– іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав 
для перебування на території України.

Свобода пересування може бути обмежена і в інших випадках, пе-
редбачених законом.

Наприклад, згідно зі ст. 16 Закону України «Про надзвичайний 
стан», указом Президента України про введення надзвичайного стану, в 
інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запо-
бігання заворушенням або злочинам, для охорони здоров’я населення 
або захисту прав і свобод інших людей на період надзвичайного стану 
можуть запроваджуватися заходи встановлення особливого режиму 
в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де 
вводиться надзвичайний стан.

Отже, якщо будь-якій особі (в тому числі іноземцю) не дозволяють 
входити до яких-небудь об’єктів, забороняють перебувати на вулиці у 
вечірній чи нічний час, посадовою особою мають бути надані чіткі по-
яснення, чому її право обмежене.
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У випадку неправомірного обмеження свободи пересування, рішен-
ня, дії чи бездіяльність органів державної влади, посадових та службо-
вих осіб можуть бути оскаржені (ст. 14 Закону України «Про свободу пе-
ресування та вільний вибір місця проживання в Україні»).

13. Чи обов’язково іноземцям реєструватися за місцем проживан-
ня в Україні?

Реєстрація місця проживання – юридична процедура, здійснення 
якої свідчить про офіційне набуття особою місця свого проживання. 
Метою реєстрації є підтвердження законних намірів перебування в 
Україні.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні», дія цього закону поширюється на іно-
земців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних 
підставах, відповідно до їх прав та свобод, передбачених Конституцією, 
законами чи міжнародними договорами України.

Стаття 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний ви-
бір місця проживання в Україні» встановлює, що іноземець чи особа 
без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, 
зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця про-
живання зареєструвати місце проживання.

Реєстрація місця проживання та місця перебування особи здійсню-
ється відповідними відділами громадянства, імміграції та реєстрації фі-
зичних осіб в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, 
районах у містах, а також у містах Києві та Севастополі. Їх розташуван-
ня можуть надати представники влади, номер телефону можна дізна-
тися у місцевій довідковій службі за телефоном 109.

У разі невиконання обов’язку щодо реєстрації місця проживання 
винні особи притягуються до адміністративної відповідальності за ст. 
203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

14. Яким чином діяти особам, які незаконно проникли на терито-
рію України і хочуть набути офіційного статусу?

Перетинання іноземними громадянами та особами без громадян-
ства кордону на територію України на незаконних підставах є адміні-
стративним правопорушенням, відповідальність за яке передбачена 
ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому 
поширеною формою реагування на таке правопорушення, окрім інших 
санкцій, є видворення за межі країни.

Проте у передбачених законом випадках іноземці та особи без гро-
мадянства, які перетнули державний кордон України незаконно, мо-

жуть набути статусу біженця або особи, яка потребує додаткового за-
хисту. Особа, яка незаконно перетнула державний кордон України, не 
несе відповідальності за такі дії, якщо вона без зволікань звернулася із 
заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту.

Біженець – це особа, яка не є громадянином України і внаслідок об-
ґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками 
раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), на-
лежності до певної соціальної групи або політичних переконань пере-
буває за межами країни своєї громадянської належності та не може 
користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим 
захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (під-
данства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постій-
ного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок 
зазначених побоювань (ст. 1 Закону України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту»).

Особа, яка потребує додаткового захисту, – це особа, яка не є біжен-
цем відповідно до законодавства, але потребує захисту, оскільки така 
особа змушена була прибути в Україну або залишитися в Україні вна-
слідок загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження через 
побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання виро-
ку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує 
гідність, поводження чи покарання (ст. 1 Закону України «Про біженців 
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»).

Порядок порушення клопотання про надання статусу біженця ви-
значений статтею 5 Закону України «Про біженців та осіб, які потребу-
ють додаткового або тимчасового захисту». Так, особа, яка з наміром 
бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додатко-
вого захисту, незаконно перетнула державний кордон України, пови-
нна без зволікань, звернутися до органу міграційної служби із заявою 
про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. 
Адресу найближчого підрозділу міграційної служби можна дізнатися у 
місцевих органах влади. 

У разі якщо особа під час незаконного перетинання державного кор-
дону України звернулася із заявою про набуття статусу біженця до орга-
нів прикордонної служби України, вона зобов’язана надати пояснення 
про причини незаконного перетинання державного кордону України. У 
разі відсутності у такої особи документів, що посвідчують її особу, або 
якщо такі документи є фальшивими, вона повинна повідомити в пояс-
ненні про цю обставину, а також викласти її причини. Під час надання 
пояснень особою, яка не володіє українською або російською мовами, 
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орган Державної прикордонної служби України має забезпечити пе-
рекладача з мови, якою така особа може спілкуватися. Після надання 
пояснень особа, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, повинна бути протягом 24 
годин передана органом Державної прикордонної служби України пред-
ставнику органу міграційної служби. У разі якщо державний кордон 
України перетинає чи перетнула дитина, розлучена із сім’єю, і заявляє 
про намір бути визнаною біженцем або особою, яка потребує додатково-
го захисту, або про це повідомили інші особи, які не є її законними пред-
ставниками, посадові особи Державної прикордонної служби України 
повинні невідкладно повідомити про це орган міграційної служби та 
орган опіки і піклування. Орган міграційної служби спільно з органом 
опіки і піклування зобов’язаний вжити заходів для тимчасового вла-
штування такої дитини у дитячий заклад або сім’ю.

Оформлення документів для вирішення питання щодо визнання 
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, проводиться 
на підставі заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує до-
даткового захисту. Така заява особисто подається іноземцем чи особою 
без громадянства або її законним представником до органу міграційної 
служби за місцем тимчасового перебування заявника. Заявник, якому 
виповнилося вісімнадцять років, подає заяву про визнання біженцем 
або особою, яка потребує додаткового захисту, в якій викладає основні 
відомості про себе та обставини, що змусили його залишити країну по-
ходження. До заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту, додаються документи, що посвідчують особу за-
явника, а також документи та матеріали, що можуть бути доказом на-
явності умов для визнання біженцем або особою, яка потребує додатко-
вого захисту. До заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту, додаються також по чотири фотокартки заявника 
та членів його сім’ї, які не досягли вісімнадцятирічного віку, відомості 
про яких внесено до заяви. 

Орган міграційної служби: реєструє заяву про визнання біженцем 
або особою, яка потребує додаткового захисту, та подані документи; 
ознайомлює заявника або його законного представника під їх влас-
ний підпис з порядком прийняття рішення за їх заявами, правами та 
обов’язками особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення 
документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або осо-
бою, яка потребує додаткового захисту; проводить дактилоскопію осо-
би, яка подала заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту; у разі потреби направляє особу на обстеження для 
встановлення віку у порядку, встановленому законодавством України; 

заповнює реєстраційний листок на особу, яка звернулася із заявою про 
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та 
членів її сім’ї, які не досягли вісімнадцятирічного віку, або на дитину, 
розлучену із сім’єю, від імені якої заяву про визнання її біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, подав її законний представ-
ник; заповнює інші необхідні документи; оформлює особову справу; 
роз’яснює порядок звернення про надання безоплатної правової допо-
моги; заносить отримані відомості до централізованої інформаційної 
системи (ст. 7 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують до-
даткового або тимчасового захисту»). 

Орган міграційної служби може прийняти рішення про відмову в 
прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує до-
даткового захисту, в разі, якщо заявник видає себе за іншу особу або 
якщо заявнику раніше було відмовлено у визнанні біженцем або осо-
бою, яка потребує додаткового захисту, за відсутності умов, обґрунто-
ваних побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, ві-
росповідання, національності, громадянства (підданства), належності 
до певної соціальної групи або політичних переконань, якщо зазначені 
умови не змінилися.

Також слід знати, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про біжен-
ців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», ста-
тус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту не надається 
особі: 

– яка вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти 
людства і людяності, як їх визначено у міжнародному праві;

– яка вчинила злочин неполітичного характеру за межами України до 
прибуття в Україну з метою бути визнаною біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, якщо таке діяння відповідно до 
Кримінального кодексу України належить до тяжких або особливо 
тяжких злочинів; 

– яка винна у вчиненні дій, що суперечать меті та принципам 
Організації Об’єднаних Націй;

– стосовно якої встановлено, що умови, обґрунтованих побоювань 
стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, 
національності, громадянства (підданства), належності до певної 
соціальної групи або політичних переконань, відсутні; 

– яка до прибуття в Україну була визнана в іншій країні біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту; 

– яка до прибуття в Україну з наміром бути визнаною біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, перебувала в третій 
безпечній країні. 
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Відповідно до ст. 12 Закону України «Про біженців та осіб, які потре-
бують додаткового або тимчасового захисту», рішення органу міграцій-
ної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або 
особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову в оформленні 
документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або осо-
бою, яка потребує додаткового захисту, протягом п’яти робочих днів 
з дня отримання повідомлення про відмову можуть бути оскаржені до 
Державної міграційної служби України, а також до суду. Рішення, що 
приймаються Державною міграційною службою України щодо визна-
ння іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка по-
требує додаткового захисту, а також рішення про втрату чи позбавлен-
ня статусу біженця або додаткового захисту, про скасування рішення 
про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, 
можуть бути оскаржені протягом п’яти робочих днів з дня отримання 
повідомлення про відмову до суду. 

У разі прийняття позитивного рішення про надання статусу біжен-
ця орган міграційної служби протягом семи робочих днів видає кожній 
особі, яка досягла шістнадцяти років, посвідчення біженця або особи, 
яка потребує додаткового захисту. Дитині, розлученій з сім’єю, якій 
надано статус біженця, посвідчення біженця видається до досягнення 
шістнадцятирічного віку.

Посвідчення біженця є підставою для реєстрації за місцем прожи-
вання біженця та користування ним правами, подібно до громадян 
України.

Посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, 
видається строком на п’ять років. Під час перереєстрації біженця або 
особи, яка потребує додаткового захисту, органом міграційної служби 
за місцем його проживання дія посвідчення продовжується.

15. З яких причин можливо видворити за межі України іноземного 
громадянина або особу без громадянства?

Частиною третьою статті 24 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення серед видів адміністративних стягнень визначено ад-
міністративне видворення за межі України іноземців і осіб без грома-
дянства.

Видворення за межі України – це адміністративний захід примусо-
вого характеру, який застосовується до іноземців та осіб без громадян-
ства як різновид спеціальної юридичної відповідальності за вчинення 
правопорушень.

Так, у статті 23 Закону України «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства» та статті 13 Закону України «Про імміграцію» ви-

значено, що видворення іноземця та особи без громадянства може про-
водитись за таких підстав:

– якщо вони вчинили злочин або адміністративне правопорушення 
після відбуття призначеного їм покарання чи виконання адміні-
стративного стягнення;

– якщо їх дії грубо порушують законодавство про статус іноземців та 
осіб без громадянства;

– якщо їх дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи 
охорони громадського порядку;

– якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних 
інтересів громадян України;

– якщо особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування дозво-
лу на імміграцію, не виїхала з України протягом місяця з дня отри-
мання копії цього рішення.

За наявності вище перелічених підстав іноземця та особу без грома-
дянства може бути видворено за межі України за рішенням органів вну-
трішніх справ, органів охорони державного кордону (стосовно осіб, які 
затримані у межах контрольованих прикордонних районів під час спро-
би або після незаконного перетинання державного кордону в Україну) 
або служби безпеки з наступним повідомленням протягом 24 годин 
прокурора про підстави прийняття такого рішення.

Таким чином, рішення про видворення, залежно від підстав, при-
ймають органи внутрішніх справ, органи охорони державного кордону, 
служби безпеки.

Згідно з положеннями ст. 32 Закону України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства», іноземець та особа без громадян-
ства зобов’язані залишити територію України у строк, зазначений у 
рішенні про видворення. У разі прийняття рішення про видворення 
іноземця або особи без громадянства за межі України в її паспортному 
документі негайно анулюється віза і вилучаються документи на право 
перебування в Україні. Іноземцю та особі без громадянства може нада-
ватися строк до 30 днів для виїзду з України після прийняття зазначе-
ного рішення.

Орган внутрішніх справ чи орган охорони державного кордону мо-
жуть затримати і примусово видворити з України іноземця або особу 
без громадянства тільки на підставі постанови адміністративного суду. 
Така постанова приймається судом за зверненням органу внутрішніх 
справ, органу охорони державного кордону або Служби безпеки України, 
якщо іноземець або особа без громадянства ухиляються від виїзду після 
прийняття рішення про видворення або є обґрунтовані підстави вважа-
ти, що вони ухилятимуться від виїзду.
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Рішення органів внутрішніх справ, органів охорони державного 
кордону або Служби безпеки України про видворення іноземця та осо-
би без громадянства з України може бути оскаржено до суду. Такі спо-
ри, відповідно до частини першої статті 17 Кодексу адміністративного 
судочинства України, належать до компетенції адміністративних судів.

Оскарження зупиняє виконання рішення про видворення, крім ви-
падків, коли необхідність негайного видворення зумовлена інтересами 
забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку.

Видворення іноземців та осіб без громадянства, які затримані у 
межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після 
незаконного перетинання державного кордону в Україну, здійснюється 
органами охорони державного кордону, а в інших випадках – органами 
внутрішніх справ. Контроль за правильним і своєчасним виконанням 
рішення про видворення здійснюється органом, який його прийняв.

Іноземці та особи без громадянства, які підлягають видворенню, 
відшкодовують витрати, пов’язані з видворенням, у порядку, встанов-
леному законом. Якщо зазначені іноземці та особи без громадянства не 
мають коштів для відшкодування витрат, пов’язаних з видворенням їх 
за межі України, видворення здійснюється за рахунок держави.

16. Що робити, якщо дільничний лікар (патронажна сестра) від-
мовляє надати медичну допомогу представнику етнічної меншини чи 
іноземцю?

В Україні кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та 
медичне страхування (ст. 49 Конституції України).

За ст. 10 Конвенції про мінімальні норми соціального забезпечення 
(дата набуття чинності – 27 квітня 1955 р.), медична допомога надається:

a) у разі хворобливого стану:
– загальна лікарська допомога, у тому числі візити додому;
– допомога, яка надається фахівцями стаціонарним або амбулатор-

ним хворим у лікарнях, і допомога, яка може надаватися фахівця-
ми поза лікарнями;

– забезпечення найнеобхіднішими медикаментами, приписаними лі-
карем або іншим дипломованим спеціалістом;

– госпіталізація в разі потреби;
б) у разі вагітності, пологів та їхніх наслідків:

– допомога до, під час і після пологів, яка надається або лікарем, або 
дипломованою акушеркою;

– госпіталізація в разі необхідності.
Згідно зі ст. 11 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», іноземні громадяни та особи без громадянства, які 

постійно проживають на території України, користуються такими ж 
правами і несуть такі ж обов’язки в галузі охорони здоров’я, як і грома-
дяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи 
законодавством України.

Враховуючи викладене вище, представники національних меншин 
та іноземці мають право на отримання медичної допомоги в державних 
закладах охорони здоров’я на рівні з громадянами України.

У випадку відмови лікаря або патронажної сестри надати медичну 
допомогу представнику національної меншини або іноземцю останні 
мають право, згідно зі ст. 6 та ст. 8 Закону України «Основи законодав-
ства України про охорону здоров’я», на оскарження неправомірних рі-
шень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я.

Скарги на відмову лікаря або патронажної сестри надати медичну 
допомогу можна подавати на розгляд головному лікарю закладу охоро-
ни здоров’я, до місцевого управління охорони здоров’я, місцевої дер-
жавної адміністрації, до прокуратури тощо.

Також відповідно до ст. 80 Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» особи, винні у порушенні законодавства 
про охорону здоров’я, несуть цивільну, адміністративну або криміналь-
ну відповідальність згідно із законодавством.

Так, якщо відмовою з надання медичної допомоги особі завдано ма-
теріальної та моральної шкоди, то така шкода, згідно зі статтями 16, 
23, 1166, 1167 Цивільного кодексу України, підлягає відшкодуванню в 
судовому порядку.

Щодо кримінальної відповідальності за відмову з надання медичної 
допомоги, то згідно зі ст. 139 Кримінального кодексу України є кримі-
нально караним ненадання без поважних причин допомоги хворому 
медичним працівником, який зобов’язаний, згідно з установленими 
правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це 
може мати тяжкі наслідки для хворого.

В Україні медична допомога надається, як правило, за місцем про-
живання (перебування) особи, номер телефону та місце знаходження 
найближчого медичного закладу можна дізнатися у місцевій довідковій 
службі за телефоном 109 або у органів влади.

17. Чи можуть відмовити у реєстрації шлюбу з іноземцем в Україні?
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на за-

конних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а 
також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, 
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 
України (ст. 26 Конституції України).
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Відповідно до ст. 18 Закону України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства», іноземці та особи без громадянства можуть 
укладати і розривати шлюби з громадянами України та іншими особа-
ми відповідно до законодавства України.

Отже, на іноземців поширюється той порядок укладання шлюбів, 
який встановлено для громадян України, крім тих випадків, якщо між-
народним договором між Україною та іншою державою передбачено ін-
ший порядок.

У міжнародних договорах, якими регулюється порядок укладання 
шлюбів між громадянами України та іноземцями, як правило, встанов-
люється загальний порядок укладання шлюбів без якихось суттєвих 
обмежень, адже укладання шлюбу є складовою невід’ємного права на 
сім’ю. Особливості можуть стосуватися проходження додаткових про-
цедур чи подання додаткових документів, які потрібні для офіційного 
визнання шлюбу в обох країнах.

Форма і порядок укладення шлюбу в Україні між громадянином 
України та іноземцем або особою без громадянства, а також між іно-
земцями або особами без громадянства визначається законодавством 
України.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Сімейного кодексу України, шлюбом є сімей-
ний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реє-
страції актів цивільного стану.

Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення ста-
більності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтер-
есів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. 
Державна реєстрація шлюбу засвідчується свідоцтвом про шлюб, зра-
зок якого затверджує Кабінет Міністрів України (ст. 27 Сімейного кодек-
су України).

Відповідно до ч. 10 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану», про державну реєстрацію шлюбу в паспортах 
або паспортних документах осіб, які зареєстрували шлюб, робиться від-
мітка із зазначенням прізвища, імені, по батькові та року народження 
другого з подружжя та місця і дати такої реєстрації.

Якщо в паспортах або паспортних документах іноземців та осіб без 
громадянства відсутні відомості про сімейний стан, то вони мають одно-
часно подавати документ про те, що не перебувають у шлюбі, виданий 
компетентним органом країни свого громадянства або країни постій-
ного проживання та належним чином легалізований (легалізація кон-
сульською установою або дипломатичним представництвом України в 
цій країні, проставлення апостиля), якщо інше не передбачено чинни-
ми міжнародними договорами України. Зазначені документи можуть 

бути також видані або легалізовані консульською установою або дипло-
матичним представництвом цієї країни в Україні та надалі легалізовані 
МЗС України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними до-
говорами України.

Тож, безпідставна відмова працівника відділу реєстрації актів ци-
вільного стану, в якому проводять державну реєстрацію шлюбів, зареє-
струвати шлюб між іноземцем та громадянином України є незаконною 
та підлягає оскарженню.

Оскаржувати відмову в реєстрації шлюбу можна до вищестоящого 
органу або посадової особи, тобто до управління юстиції, якому підпо-
рядкований відділ реєстрації актів цивільного стану, до прокуратури 
або в судовому порядку.

ІІ. Психологічна допомога жертвам ксенофобії

Важливим у наданні психологічної допомоги жертвам ксенофобії є 
встановлення психологічної довіри між консультантом та особою, яка 
звернулася за консультацією. Встановлення довіри – досить важлива 
складова консультації, адже у більшості жертв ксенофобії сформувала-
ся недовіра до представників як влади, так і громадських організацій в 
Україні. Тому першим завданням консультанта є розвіяти цю установку. 
Тут має значення отримання якомога більше інформації один про одно-
го. Отримання первинних відомостей психологом і жертвою один про од-
ного є одним із перших і найважливіших етапів психологічної допомоги.

Вагому роль відіграють афіліативні форми невербальної поведінки: 
посмішки, кивки, рухи кистей рук, зоровий контакт, напрям плеча до 
особи, якій надається консультація, під кутом 90° і нахил корпуса тіла 
вперед під кутом 20°. Варто також пам’ятати про обсяг особистого про-
стору. У представників різних культур різне відношення до скорочення 
чи збільшення фізичної дистанції. Особистий простір має забезпечу-
вати комфортне самопочуття особи, яка звернулася за психологічною 
допомогою. Значення візуального контакту не менш важливе. Прямий 
погляд і спроба ухилитися від прямого зорового контакту в різних куль-
турах мають неоднаковий зміст. Але варто пам’ятати, що, надаючи пси-
хологічну консультацію представникам інших націй, які недостатньо 
добре володіють українською та російськими мовами, зоровий контакт 
має дуже важливе значення. Він випромінює турботу про слухача і за-
безпечує зворотний зв’язок.

Упродовж роботи громадської приймальні жертвам ксенофобії, які 
зверталися за консультацією, було запропоновано оцінити ставлення 
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українців до них за п’ятибальною шкалою (5 – дуже добре, 4 – добре, 3 
– нейтрально, 2 – ворожо, 1 – агресивно) і паралельно за цією шкалою 
оцінити власне ставлення до українців. Переважна більшість у обох 
критеріях ставили максимальну оцінку. Результати цього оцінювання є 
сумнівними, оскільки під час консультацій з’ясовувалося, що проблема 
ксенофобії в Україні досить турбує їх. Але більшість осіб не бажає вва-
жати себе жертвами ксенофобії. Скоріше за все, складність сприймати 
себе жертвою ксенофобської поведінки змушує осіб високо оцінювати 
власне ставлення до українців і ставлення українців до них самих. Їм 
легше погодитися зі словами консультанта, що проблема дійсно існує, 
ніж самим цю проблему озвучити. Часто вони відмовлялися залишати 
свої особисті дані у журналі реєстрації консультацій. Окремі ксенофоб-
ські настрої дехто сприймає за норму, а дехто просто звик, що окремі 
представники корінного населення ставляться до них вороже. На одній 
з консультацій представник з Конго сказав: «Ми були готові до такої по-
ведінки ще до приїзду в Україну». Переважну більшість українців пред-
ставники інших націй в Україні вважають толерантними. На їхню дум-
ку, неадекватних, нетерпимих людей менше, ніж толерантних.

Різні джерела в Україні зображують різну статистику стосовно кіль-
кості жертв ксенофобії в Україні: одні стверджують, що українське сус-
пільство стало останніми роками більш толерантним, інші ж, навпа-
ки, наводять статистику, в якій демонструють зростання ксенофобії. 
Результати роботи приймальні показують, що отримати об’єктивні дані 
методом простого опитування складно. Про підвищення рівня ізоляціо-
нізму та ксенофобії свідчить зростання кількості публікацій з ксенофоб-
ськими відтінками. Крім того, варто пам’ятати про функціонування на 
українському просторі таких рухів, як «Біла Влада – Скінхед Спектрум» 
(White Power – Skinhead Spectrum), українська філія світової екстреміст-
ської мережі «Кров і Честь» (Blood & Honour), «Світова Церква Творця 
Рутенія» (World Church of the Creator Ruthenia, WCOTC), які об’єднує за-
гальна ідеологія расизму та націоналізму, що діє на принципах установ-
лення переваги над особами інших рас і національностей.

Робота приймальні дозволила виділити психологічні характеристи-
ки жертв ксенофобії за регіонами походження, расами та національ-
ностями.

1. Вихідці із заможних європейських держав, які належать до євро-
пеоїдної раси, практично не піддаються явищу ксенофобії. Країни, ви-
хідцями з яких вони є, вважаються тими, до яких потрібно прагнути, 
тому переважна більшість українців ставляться до таких іноземців то-
лерантно. Разом з тим випадки правопорушень щодо них як до інозем-
ців також трапляються.

2. Вихідці з пострадянських держав. Такі особи менше піддаються 
психологічному тиску на особистість. Спільна історія сприяє швидшій 
адаптації і подоланню мовного бар’єра.

3. Вихідці з Азії більше підпадають під психологічний тиск. Проти 
них частіше вживається «мова ворожнечі», їх частіше зупиняють пред-
ставники міліції для перевірки документів. Їм складніше подолати мов-
ний бар’єр.

4. Вихідці з Африки найбільше страждають від проявів ксенофобії. 
Відносно них ксенофобія проявляється на трьох рівнях: на рівні свідо-
мості (ментальний), у висловлюваннях (вербальний) та в конкретних 
діях (поведінковий). Саме у них виникають труднощі з адаптацією: 
складність акліматизації (пристосування організму до умов середови-
ща). У зв’язку з цим жертви ксенофобії скаржаться на втому, погане са-
мопочуття.

Психологічні характеристики учасників нетолерантних взаємин 
з-поміж представників основних національних меншин в Україні.

1. Представники ромської національності найбільше страждають 
від нетолерантності українців. Українці сприймають їх як нищу касту 
суспільства, проявляють презирство, тримаються відчужено, причи-
ною чого є сформований стереотип, що «цигани – крадії». Непосидючість 
циганів, їх переважно кочовий спосіб життя міцно закарбувались у сві-
домості українців, про що свідчать народні оповідання. Сформований 
стереотип стає на заваді у пошуку роботи. Мало хто з роботодавців ба-
жає співпрацювати з ромами.

2. Росіяни – найбільша національна меншина в Україні. До росіян і 
білорусів в українців спостерігається досить великий рівень толерант-
ності. Росіянам досить просто адаптуватися, тому що вони не вирізня-
ються зовні й українське суспільство не проявляє дискримінаційних 
проявів щодо них. Толерантним взаєминам росіян в Україні заважає 
інше – досить часто вони вважають Україну своїм домом, не прагнуть 
пристосуватися до українських традицій, вивчити українську культуру 
і мову, поводяться як господарі, а не гості.

3. Також складні відносини у сенсі ксенофобії склались у титульної 
української нації з представниками татарів та євреїв.

Основні питання, які виникають у постраждалих від ксенофобських 
вчинків, пов’язані саме з адаптацією та взаємодією з корінним населен-
ням: з мешканцями України (українцями) та представниками влади (пе-
редусім працівниками міліції). На основі проведених консультацій нам 
вдалося виділити такі психологічні проблеми неукраїнців в Україні.

1. Проблема адаптації представників інших національностей в укра-
їнському середовищі.
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2. Мовний бар’єр як психологічна перепона у взаємодії з населенням 
і правоохоронними органами.

3. Психологічний тиск з боку працівників міліції у громадських міс-
цях (зокрема вимагання хабарів).

4. Нездоровий інтерес до зовнішності, презирство як ментальний 
прояв ксенофобії.

5. Упередженість і байдужість окремої категорії населення до пред-
ставників іншої національності. Стереотипне мислення щодо інозем-
них громадян.

6. Агресивні вчинки громадян України щодо осіб інших національ-
ностей. Існування так званих «груп ненависті» та їх тиск на особистість.

7. Недовіра жертв ксенофобії до представників влади, соціальних 
служб і громадських організацій.

8. Вплив негативних відгуків про осіб інших національностей у ЗМІ 
на особу іноземця.

1. Проблема адаптації представників інших національнос-
тей в українському середовищі

Адаптація, пристосування до іншого середовища для іноземців та 
представників інших національних меншин є досить складним про-
цесом. Багато осіб інших національних меншин зіштовхуються з так 
званим «культурним шоком», який проявляється як постійне відчуття 
тривоги, роздратованість, несприйняття місцевих страв, страх перед 
контактами з іншими людьми, невпевненість у собі, безсоння, депре-
сія тощо. Інколи у процесі адаптації іноземцям доводиться пережива-
ти агресивність і ворожість по відношенню до корінного населення. 
Зазвичай це пов’язано з тим, що більшість осіб інших національностей 
потрапляють у так зване «чуже середовище». І навіть за умови, коли на-
родився і виріс в Україні, лозунги на зразок «Україна для українців!» на-
гадують, що тобі тут не раді. «Нам постійно нагадують про те, що ми не 
дома», – констатував цей факт уродженець Камеруну.

Роль соціальних служб у вирішенні проблеми.
• Добре відомо, що для успішної адаптації потрібні позитивні емоції, 

які люди відчувають у відносинах з друзями, у побутовій сфері, за-
довільне самопочуття, відчуття душевного комфорту. Відсутність 
таких чинників сковує людей.

• Соціальна робота у цьому напряму має полягати у розвіюванні со-
ціальних упереджень щодо представників інших культур. Тут ваго-
му роль грає співпраця із засобами масової інформації та з освітні-
ми закладами.

• Було б добре залучати представників інших національних культур 
у заходи, які проводяться з молоддю та школярами, знайомити 

українців з культурою національних меншин, які проживають на 
території України, і вчити нашу українську молодь ділитися влас-
ною культурою з іншими.

Саме такі кроки дозволять подолати взаємні страхи у спілкуванні 
інших національних меншин з українцями і розвіяти в українців соці-
альні упередження щодо інших національних меншин, що, своєю чер-
гою забезпечить успішну адаптацію іноземців в Україні.

Поради для представників інших культур в Україні.
• Успішній адаптації сприяє спілкування з місцевим населенням, це 

зменшує рівень культурного шоку.
• Потрібно бути готовим до змін і налаштуватися на інше ставлення 

з боку населення, яке може бути як позитивним, так і негативним.
• Адаптація має стати процесом входження в нову культуру, посту-

повим засвоєнням її норм, цінностей, традицій, але при цьому слід 
пам’ятати про особливості рідної культури, традиції та звичаї сво-
го народу.

Тільки в такому випадку можна говорити про адекватну міжкуль-
турну адаптацію.

2. Мовний бар’єр як психологічна перепона у взаємодії з насе-
ленням і правоохоронними органами

«Мовний бар’єр» – це неможливість спілкування іноземною мовою. 
Проблема полягає у тому, що досить часто жертви ксенофобії як пред-
ставники інших країн не в змозі підтримати розмову, щось пояснити 
чи звернутися за допомогою до населення і правоохоронних органів. 
Так само більшість українських громадян і представники влади інши-
ми мовами, окрім української та російської, як правило, не володіють. 
Мовний бар’єр є вагомою перепоною у процесі адаптації. Він позбавляє 
багатьох можливостей і змушує почуватись невпевнено. Тривале про-
живання на території України сприяє розумінню мови на слух, сприяє 
сприйманню прочитаної інформації, але подолати труднощі у вислов-
люванні власних думок залишається складно.

Найкраще долається мовний бар’єр під час спілкування з носіями 
мови. Але проблема полягає у тому, що, незважаючи на той факт, що 
жертви ксенофобії перебувають у нашому мовному середовищі, вони 
дуже обмежені у спілкуванні з українцями. Особливо це стосується іно-
земних студентів. Крім того, для окремих регіонів України характерне 
компактне проживання етнічних груп окремо одна від одної, що через 
мовний бар’єр не допускає започаткування культурного діалогу (напри-
клад, угорці в Закарпатті, татари в Криму).

Роль соціальних служб у вирішенні проблеми.
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• За умови неволодіння мовою з особою, яка звернулася за допомогою, 
слід говорити простими реченнями, уникати складних зворотів.

• Слід використовувати афіліативні форми невербальної поведін-
ки (посмішки, кивки, рухи кистей рук), тримати зоровий контакт. 
Зоровий контакт грає дуже вагому роль при мовному бар’єрі, за-
безпечує впевненість жертви ксенофобії у тому, що вона почута, 
що її проблема важлива для консультанта. Варто пам’ятати, що 
одне із найважливіших бажань людини полягає в тому, щоб її ро-
зуміли оточуючі. Зоровий контакт є проявом турботи.

• Соціальний працівник має проявити емпатійність щодо жертви 
ксенофобії.

• Досить часто під час консультації варто відмовитися від спроби 
зробити короткі нотатки бесіди, оскільки у представників різних 
культур різне ставлення до цього. Дехто може розцінити цей жест 
як прояв байдужості. Найкраще зробити запис наприкінці бесіди, 
запитавши дозволу в особи, яка звернулася за консультацією.

Поради для представників інших культур в Україні.
• Говорити – це найкращий спосіб відчути мову.
• Мова – це носій культури, тому, щоб подолати мовний бар’єр, по-

трібно подолати бар’єр культурний.
• Знання реалій, загальних для всього народу-носія, звичаїв, тра-

дицій, культурних цінностей, сприятиме кращому порозумінню й 
комунікації з українським населенням, а також з представниками 
інших культур.

3. Психологічний тиск з боку працівників міліції у громад-
ських місцях (у тому числі вимагання хабарів)

Іноземці та особи інших національних меншин, які проживають на 
території України, досить часто зіштовхуються з правоохоронними ор-
ганами. «Ми – перші, хто підпадає під підозру», – розповідає студент-іно-
земець з Африки. І хоча зазвичай прийнято пов’язувати ксенофобію з 
діяльністю нетолерантних націоналістичних або екстремістських орга-
нізацій та груп, досить часто люди стикаються з расизмом і ксенофобі-
єю з боку державних службовців та правоохоронних органів. Африканці 
та азіати досить часто стають об’єктами вибіркових перевірок докумен-
тів на вулицях, які нерідко завершуються затриманням і навіть застосу-
ванням фізичної сили. Проте, зі слів осіб, що зверталися за допомогою, 
представники влади майже завжди їх відпускають і не застосовують 
силу у разі сплати їм суми 50–200 грн. Дрібне хабарництво у правоохо-
ронних органах представники іноземних держав сприймають як нор-
му, а не як порушення.

Для осіб інших національностей, які є громадянами України, психо-
логічно простіше спілкуватися з представниками влади. Наявність гро-
мадянства забезпечує впевненістю особу, але, на жаль, не звільняє від 
ксенофобії. Нерідко трапляються випадки, коли іноземці зіштовхуються з 
політикою подвійних стандартів, коли за один і той самий проступок для 
українців закриваються очі, а неукраїнці наражаються на осуд оточення.

Роль соціальних служб у вирішенні проблеми.
• Досить результативним є організування групи, де жертви ксено-

фобії мали б шанс програти подібні ситуації. Потрібно навчити 
людей відмовлятися давати хабар представникам влади.

• Важливу роль у толерантному ставленні правоохоронних органів 
до осіб з підозрілою зовнішністю грає робота у напряму підвищен-
ня спроможності адекватно реагувати на злочини на ґрунті ксе-
нофобії та расизму: відмовитися від сприйняття осіб інших націо-
нальностей як злочинців, а розуміти, що вони є жертвами.

• Працівники міліції, своєю чергою, мають володіти інформацією, як 
спілкуватися з особами інших національних меншин та з особами, 
які недостатньо володіють українською та російською мовами. Не 
проявляти агресію та презирство, проводячи перевірку докумен-
тів, пояснювати, з якою метою це робиться. Бути толерантними та 
доброзичливими.

Поради для представників інших культур в Україні.
• Головне, що вам потрібно усвідомити, це той факт, що, якщо всі 

особи перестануть давати хабарі, то вони всі від цього виграють. 
Не давайте хабар, не сприяйте розвитку корупції.

• Якщо у певній ситуації ви зрозуміли, що співрозмовник вимагає 
від вас хабар, в жодному разі не реагуйте агресивно. Ведіть себе 
обережно та ввічливо.

• Намагайтеся бути більш впевненішими у собі, впевнено розмов-
ляйте з міліціонерами й іншими представниками влади, цікавтеся 
законами та своїми правами, пам’ятайте про свої обов’язки (вчас-
ну реєстрацію тощо).

4. Нездоровий інтерес до зовнішності, презирство як мен-
тальний прояв ксенофобії

Нездоровий інтерес до зовнішності та презирство – це негативно за-
барвлене почуття, яке проявляється щодо певної особи у вигляді зне-
ваги. Презирство пов’язано з почуттям переваги. Презирство досить 
легко переходить у злість, гнів, лють і навіть породжує ненависть, якщо 
об’єкт презирства стає суттєвою перешкодою на шляху задоволення по-
треб суб’єкта.
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Українці не завжди толерантні у сприйнятті осіб інших націо-
нальних меншин, особливо це стосується уродженців Африки. Люди з 
Африки – екзотика для українців. Окремі українці проявляють нездо-
ровий інтерес до зовнішності осіб інших національностей, що, своєю 
чергою, психологічно тисне на особистість. Нерідко подібний інтерес 
проявляють діти. Часто уродженцям Африки доводиться стримувати-
ся, щоб не нагрубити дітям. Ігнорування веде за собою накопичення не-
гативних емоцій, яким рано чи пізно потрібен вихід назовні.

Роль соціальних служб у вирішенні проблеми.
• Важливу роль у профілактиці ксенофобії відіграють програми зі 

становлення толерантної свідомості в різних верств населення, у 
молоді, у підростаючого покоління.

• Актуальним є впровадження в освітній процес заходів, спрямова-
них на формування в молодого покоління толерантності.

Поради для представників інших культур в Україні.
• Особам іншої національності варто усвідомити, що всі, хто хоч 

якось вирізняється з оточення, притягують до себе увагу. Варто 
відмовитися від стереотипних думок на рахунок того, що цей ін-
терес негативний.

• Кожна людина має пишатися своєю приналежністю до певної на-
ції. Адже повага і толерантність неспроможна сформуватися на 
ґрунті сорому за свою приналежність до певної нації.

• Не варто розцінювати увагу дітей як грубість. Діти намагаються 
пізнати вас, познайомитися з вами і сформувати свою думку (так 
званий стереотип) про вашу націю, тому демонструйте толерант-
ність.

• Пам’ятайте, що одна людина як представник іншої нації спромож-
на змусити змінити думку про всю націю.

5. Упередженість та байдужість окремої категорії населен-
ня до представників іншої національності. Стереотипне мис-
лення щодо іноземних громадян

Етнічні упередження негативно впливають як на жертву згубного 
впливу, так і на їх носіїв. Передусім етнічні упередження обмежують 
сферу спілкування між представниками різних етнічних груп, насторо-
жують з обох сторін, заважають встановленню більш близьких, інтим-
них людських відносин. Як наслідок – групи відчужуються і своєю від-
чуженістю породжують нові непорозуміння у суспільстві.

Зазвичай люди, упереджені проти якоїсь етнічної групи, не усвідом-
люють своєї упередженості. Вони впевнені, що їхнє вороже ставлення 
до цієї групи – цілком природне, тому що викликане її поганими якостя-

ми або кепською поведінкою. Свої міркування вони нерідко підкріплю-
ють фактами з особистого спілкування з людьми певної національності: 
«Знаю я цих мексиканців! Був у нас один такий, ніякого ладу з ним!» Така 
дискримінація негативно впливає на психічний стан особисті: підви-
щуються невротичні реакції, з’являється дратівливість і агресивність, 
відчуття власної неповноцінності, крім того, знижується самооцінка.

Роль соціальних служб у вирішенні проблеми.
• Ксенофобна установка переважно формується у процесі вихован-

ня.
• Більшість людей засвоюють упередження в дитинстві, до того як 

отримують можливість критично аналізувати отриману інформа-
цію. Дошкільнята й учні початкових класів залишаються переваж-
но неупередженими і взагалі не мають певних стереотипів. Але під 
впливом дорослих у них виробляються емоційні переваги (преро-
гативи). Пізніше під впливом тих же дорослих ці прерогативи пере-
ростають у відповідні реакції, змінити які дуже важко.

• Більшість осіб просто сприймають дискримінацію «чужих» як щось 
природне, не роздумуючи над її змістом. Сформований негативно 
забарвлений стереотип щодо представників інших культур – це 
процес передачі соціального досвіду поколінь і навчання в школі.

• Дуже важливою є робота психолога з особами молодшого шкільно-
го віку в період формування стереотипів.

• Доречно було б проводити відкриті заняття, на які запрошувати 
представників інших національностей, знайомити дітей з інши-
ми культурами. Адже стереотипи й упередження виникають через 
брак інформації і, як правило, на основі надто обмеженого, одно-
бічного досвіду.

• Ксенофобія як страх «чужинців» спричинена незнанням культури 
та менталітету іноземців.

• Слід робити наголос на тому, що дискримінація – це руйнівний 
процес у суспільстві, який негативно позначається і на корінному 
населенні країни.

• У роботі з жертвами таких упереджень важливу роль відіграє пси-
хологічна підтримка. Соціальний працівник має бути зацікав-
лений у вирішенні такого роду проблем. Байдужість шкодить як 
українцям, так і представникам інших національних меншин.

Поради для представників інших культур в Україні.
• Уникайте агресивно спрямованих осіб, не реагуйте на провокації.
• Під час вчинення акту ксенофобії зверніться до міліції, повідомте 

про це службу довіри громадських організацій, не замовчуйте такі 
факти.
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6. Агресивні вчинки громадян України щодо осіб інших націо-
нальностей. «Групи ненависті» та їх тиск на особистість

Дослідження Київського міжнародного інституту соціології за 1994–
2010 роки демонструє найнижчий рівень толерантності до представ-
ників темношкірої раси (тільки 22% погоджуються, щоб вони жили в 
Україні). У КМІС зауважують, що ставлення українців до циган та афро-
американців нестабільне та поступово погіршується. Постійна демон-
стративна перевірка документів у громадських місцях у осіб підозрілої 
зовнішності сприяє зниженню коефіцієнта толерантності. Адже грома-
дянами України це сприймається як неповага, і цю неповагу, на їхню 
думку, проявляє влада України. Молоде покоління на цьому ґрунті почи-
нає об’єднуватися у так звані «групи ненависті», відкрито демонструючи 
свою неприязнь, прикриваючись національними ідеями. Нетерпимість 
спрямовується проти нації, не враховуючи особистість її представни-
ків. У свідомості окремих осіб створився специфічний образ «чужого», за 
яким не бачать конкретну людину з її індивідуальними особливостями 
та внутрішнім світом.

За оцінками незалежних експертів, кількість злочинів, вчинених на 
ґрунті расизму та ксенофобії, не менше 190 на рік47. На жаль, статис-
тична картина динаміки «злочинів ненависті» не може бути прийнята 
як достовірна. Це пояснюється тим, що цей вид злочинності має висо-
кий ступінь латентності. Часто жертви самі не зацікавлені в оприлюд-
ненні факту злочину (наприклад, нелегальне перебування на терито-
рії країни, проблеми з реєстрацією, страх депортації чи помсти). Інші 
жертви злочинів на ґрунті ненависті не заявляють про інцидент у пра-
воохоронні органи з огляду на побоювання отримати недоброзичливу 
чи ворожу відповідь, наразитись на приниження, осуд чи сором з тієї 
причини, що вони стали жертвою. Ще одна причина пов’язана з пере-
живаннями жертви з приводу того, що співробітники правоохоронних 
органів не поставляться з потрібною увагою до їх заяви та не прийма-
тимуть належних заходів щодо інциденту, із зневірою у чесну систему 
правосуддя в цілому.

Досі на державному рівні не існує жодної програми щодо підвищен-
ня толерантності в суспільстві, а рівень ксенофобії та антисемітизму 
дедалі зростає. Дозволити собі ігнорувати прояви ксенофобії та соціаль-
ного упередження Україна не може, бо рано чи пізно вони стають буден-
ним явищем.

Роль соціальних служб у вирішенні проблеми.
• Допомога жертвам має охоплювати широкий спектр дій – від пси-

хологічної та соціальної допомоги в притулках і реабілітаційних 
47 На основі джерела: Мартиненко О. А. Расизм та ксенофобія в Україні – нові викли-

ки у сфері захисту прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.khpg.org

центрах, гарячої телефонної лінії до юридичної допомоги у разі по-
дання заяви до міліції та представництва їхніх інтересів у суді.

• Жертвам ксенофобії бракує знань щодо того, як вони можуть за-
хистити себе.

• Потрібно спонукати потерпілих повідомляти про інциденти право-
охоронним органам та сприяти ефективнішій співпраці потерпі-
лих із правоохоронними органами.

• Своєю діяльністю у напряму проти ксенофобії слід привернути ува-
гу громадськості до ситуації жертв, сприяти покращенню їхнього 
правового статусу та утвердженню центрів допомоги; потрібно 
сприяти тому, щоб соціальне оточення стало більш чутливим до 
таких проявів і правопорушники відчули суспільну зневагу.

• Успіху в цьому напрямі можна досягти за умови, що державні ін-
ституції залучені до дискусії, адже базовим завданням будь-якої 
держави є захист її громадян від насильства, нападів і дискримі-
нації з боку третіх осіб.

Роль правоохоронних органів у вирішенні проблеми.
• Правоохоронні органи є основними та першочерговими органами, 

що контактують з багатьма жертвами злочинів на ґрунті ненави-
сті.

• Працівники ОВС мають першими реагувати на звернення жертв 
злочинів. Вкрай важливо, щоб під час реєстрації «злочинів нена-
висті» правоохоронці розуміли, чим відрізняються злочини, моти-
вовані ненавистю, від інших видів злочинів; усвідомлювали, що 
налагодження конструктивної взаємодії між правоохоронцями та 
жертвами злочинів такого виду чинить великий вплив на їхнє ба-
жання заявляти про злочин; з усією відповідальністю ставилися 
до звернень про такі злочини; володіли навичками розпізнання 
відхилень у поведінці, мотивованих ксенофобією, професійного 
реагування на подібні відхилення.

• У цьому напряму важливо зосередитись безпосередньо на навчаль-
но-виховному процесі серед працівників ОВС у контексті проблем 
ксенофобії48.

• Важливу роль грає також активна просвітницька діяльність серед 
громадськості, що передбачає формування толерантного світогляду.

Поради для представників інших культур в Україні.
• Протистояти «групам ненависті» досить складно. Найкраще уни-

кати їх: остерігатися місць їх зборів.

48 На основі джерела: Горбачова О. Злочини ненависті: аналіз поняття та про-
блеми виявлення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umdpl.info/index.
php?id=1239658780
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• У разі неможливості їх уникнення не проявляти агресію та ігнору-
вати їхні провокації.

• У місті слід триматися людних громадських місць, знати розташу-
вання підрозділів міліції та місцевої влади.

• Пам’ятайте про те, що співпраця з міліцією сприяє боротьбі з ксе-
нофобією.

Детальніші поради про те, як діяти при вчиненні нападів, див. за-
няття 2.3 у першій частині посібника.

7. Недовіра жертв ксенофобії до представників влади, соці-
альних служб та громадських організацій

Співпрацю та надання допомоги жертвам ускладнює той факт, що 
жертви та працівники державних і недержавних організацій часто не 
можуть порозумітися. Жертви ксенофобських злочинів переважно від-
мовляються повідомляти про них у міліцію, оскільки побоюються пога-
ного ставлення з боку самих правоохоронців або ж переконані, що їхні 
скарги ні до чого не приведуть. Особи, які зверталися у приймальню, 
зазначали, що вони неодноразово зустрічалися з тим, що серед деяких 
співробітників міліції укоріненою є точка зору про існування так званої 
«етнічної злочинності», притаманної представникам певних національ-
ностей. Частіше за все до таких «звичних» до скоєння правопорушень 
етносів відносять циганів (ромів), кримських татар, так званих «осіб кав-
казької національності», а також вихідців з Африки та Азії. Негативний 
досвід у спілкуванні з правоохоронними органами посприяв втраті до-
віри до українських правоохоронців.

Крім того, більшість жертв, не знаючи українського законодавства, 
не можуть поскаржитися на порушення своїх прав до правоохоронних 
органів. Дуже часто жертви невпевнені в собі, пасивні, їм бракує муж-
ності, щоб активно відстоювати свої права.

Роль соціальних служб та правоохоронних органів у вирішенні про-
блеми.

• Міліції та правозахисним організаціям потрібно першими зробити 
«крок на зустріч».

• Варто пам’ятати, що ефективна правоохоронна діяльність у бага-
тонаціональному суспільстві залежить від встановлення відносин 
довіри, побудованих на основі регулярних контактів, та практич-
ного співробітництва міліції з меншинами.

• Налагоджене спілкування та співробітництво з населенням є клю-
човими факторами ефективної правоохоронної діяльності, яка 
сприяє інтеграції меншин та підвищенню професіоналізму право-
охоронців.

Поради для представників інших культур в Україні.
• Лише у співпраці та зацікавленості обох сторін можна розв’язати 

проблему ксенофобії і нетерпимості в Україні. Тому жертвам ксе-
нофобії варто брати провідну роль у мирному вирішенні цієї про-
блеми.

• Зиск від співробітництва отримують обидві сторони. Меншини – 
від того, що міліція стає більш сприйнятливою до їхніх проблем і 
більш дієвою до вимог щодо забезпечення особистого захисту і до-
ступу до правосуддя.

• Якщо конкретна особа, яка зазнала дискримінації на ксенофобно-
му ґрунті, не бажає відстоювати свої права, боїться виказати себе 
спілкуванням, це можна доручити юристу громадської організації, 
що представлятиме її інтереси.

8. Вплив негативних відгуків про осіб інших національностей 
у ЗМІ на іноземців

В Україні останнім часом непоодиноким стали випадки викорис-
тання в повідомленнях українських ЗМІ забобонних ксенофобських 
висловів на кшталт «грузини – крадії», «цигани – шахраї», «африканці 
– наркоторгівці» тощо. Такі повідомлення призводять до формування у 
свідомості читачів негативного образу конкретної спільноти як злочин-
ної, кримінальної. Тенденція до оперування такими поняттями, як «кав-
казька мафія», «злочини осіб циганської національності», «азіатські зло-
чинні угруповання» у ЗМІ набуває сталості. Телебачення, радіо, газети 
відіграють чималу роль у формуванні образу іноземців і вагому роль у 
питанні ксенофобії, але, на превеликий жаль, частіше за все негатив-
ну. Замість того, щоб розповідати про іноземців, знайомити українців 
з культурою інших народів, ЗМІ зображують їх у негативному світлі. 
Ксенофобна реакція формується не сама по собі, а під впливом прав-
лячої ідеології, вираженої в пропаганді, мистецтві, ЗМІ. Засоби масової 
інформації стають важливим інструментом впливу на суспільну свідо-
мість та джерелом формування етнічних стереотипів і в розповсюджен-
ні ксенофобії. Активне використання сюжетних мотивів без критичних 
коментарів формує викривлене і розпорошене уявлення про об’єктивну 
реальність, фактично відбувається неконтрольоване вторгнення в пси-
хіку людей, маніпулювання їх свідомістю.

Рекомендації для журналістів.
• Журналісти, які висвітлюють питання етнічності (інших розріз-

нень людей), мають усвідомлювати високу соціальну відповідаль-
ність перед суспільством.

• Подаючи матеріали, журналіст має спиратись на професійну ети-
ку, керуватись винятково принципом толерантності.
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• Слід дотримуватись основної місії ЗМІ – інформаційної, заснованої 
на об’єктивності та всебічності освітлення подій, а не власних сте-
реотипах та оціночних судженнях.

• Важливо активно формувати суспільну свідомість у межах за-
гальнолюдських цінностей гуманізму, тобто формувати мента-
літет громадян, що містить та підтримує принципи терпимості, 
справедливості, взаєморозуміння і толерантних суспільних від-
носин.

• Крім того, ЗМІ мають засуджувати всі прояви ксенофобії та дис-
кримінації, уникати «мови ворожнечі» (детальніше про це див. за-
няття 2.2 у першій частині посібника).

Заходи, які слід вжити державі щодо ЗМІ.
• Публікації у ЗМІ не мають ставати основою для дискримінації 

за етнічною, мовною, расовою, чи конфесійною ознаками, по-
ширювати ксенофобію, що може призвести до загострення між-
національних відносин. Держава має на законодавчому рівні за-
хистити громадян національних меншин в Україні від вживання 
нетолерантних суджень у публікаціях, які сприяють формуван-
ню негативних уявлень, поглядів, установок і стереотипів у гро-
мадськості.

• Держава має запропонувати програму, яка б забезпечила свобо-
ду висловлювання в мережі Інтернет, але при цьому слідкувати та 
припиняти ксенофобні висловлювання у публікаціях, керуючись 
законними процедурами юридичної відповідальності.

• Сьогодні досить часто ксенофобні настрої проявляються в напи-
санні коментарів у Інтернеті. Протидія цим фактам реальна че-
рез встановлення цивільної та адміністративної відповідальності 
власників інтернет-ресурсів.

• Українським провайдерам бажано на базі законодавства України 
розробити етичний кодекс, який би сприяв толерантності в мере-
жі, слід вживати заходів, спрямованих на боротьбу з проявом ксе-
нофобії та расизму.

Поради для представників інших культур в Україні.
• Якщо ви вважаєте, що інформація в ЗМІ є проявом ксенофобії 

щодо вас як особи іншої національності, складайте цивільні позо-
ви до авторів видання.

• Вимагайте у ЗМІ спростування неправдивих по суті матеріалів, 
якщо інформація дійсно є недостовірною. ЗМІ зобов’язані публіку-
вати такі спростування, а відмова може оскаржуватися в суді.

• Щодо захисту прав краще порадитися з професійним юристом.

Загальні рекомендації щодо протидії ксенофобії в Україні

Феномен ксенофобії є досить складним і суперечливим, він є резуль-
татом багатьох факторів: біологічного, психологічного, культурного, 
соціально-політичного, економічного. Тому, розглядаючи можливості 
профілактичної роботи з подолання ксенофобії, важливо враховувати, 
крім психологічного, найрізноманітніші аспекти та чинники.

Рушійна сила ксенофобії лежить не лише в інтелектуальній, а й у 
політичній площині, її аргументи черпаються у сфері ідеології. Тут ва-
гому роль грає виховний процес в українському суспільстві. Головний 
засіб боротьби з ненавистю – виховання людей, яке починається з себе. 
Ненависть не приходить збоку, вона вирощується поруч. Потрібно на-
вчитися поважати один одного, цікавитися культурою один одного та 
позбуватися звички бачити в представниках іншого етносу щось воро-
же. Жити з іншими людьми – мистецтво, якому належить вчити підрос-
таюче покоління. Агресія породжує агресію, ненависть сприяє ненави-
сті, а толерантність – толерантності. Отже, потрібно пропагувати тер-
пимість у повсякденному житті громади.

Зниження рівня ксенофобії залежить як від українців, так і від гро-
мадян інших національних меншин в Україні. Також вагому роль у вирі-
шенні цього питання відіграє держава разом із соціальними службами 
та громадськими організаціями, які мають забезпечити державу інфор-
мацією щодо ситуації в країні з цього питання.

Вивчення проблеми поширення ксенофобних настроїв в України 
дозволило запропонувати такі заходи протидії.

1. Проведення державних і недержавних моніторингів (злочини на 
ґрунті ненависті, мова ворожнечі тощо) із залученням і міжнародних 
експертів.

2. Розроблення навчальних заходів для представників правоохорон-
них органів з методик розслідування злочинів на ґрунті ксенофобії, щоб 
навчити спілкуватися з жертвами. Проводити такі заходи доцільно у 
співпраці з недержавними організаціями.

3. Опрацювання тренінгових навчальних програм для правозахис-
них організацій у сприянні підвищення кваліфікації співробітників, які 
надають психологічну, медичну та правову допомогу жертвам ксенофо-
бії та расизму.

4. Співпраця та обмін досвідом у боротьбі з ксенофобією з міжнарод-
ними організаціями та урядами іншими державами.

5. Розширення інформаційного спектру для громадян України, які є 
представниками інших національних меншин, щодо їх законних прав 
та програм допомоги й захисту шляхом проведення просвітницьких за-
ходів у галузі права і культури.
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6. Проведення соціологічних і психологічних досліджень та заходів 
культурного обміну, поширення публікацій з метою сформування пози-
тивного образу в групах етнічних меншин.

7. Залучення іноземних студентів до студентських клубів і студент-
ських ініціатив, що сприятиме успішній адаптації та розширюватиме 
знання про інші культури. Організація мовних курсів для подолання 
мовного бар’єра, допомога у працевлаштуванні.

8. Проведення навчальних тренінгових програм для журналістів з 
метою навчання журналістської етики та специфіки репортажів з між-
етнічними аспектами.

9. Виховання толерантності та правової культури в української мо-
лоді. Прикладом може бути тренінговий курс «Практичне право: на по-
передження ксенофобії», запропонований у першій частині книги.

Для того щоб суспільство було відкритим до етнічних меншин, голо-
вні зусилля сьогодні треба спрямувати на подолання страху перед «чу-
жим». Тут акцент варто зробити та тому, що поки що вирішенням цих 
питань займаються переважно громадські організації та позашкільні 
«громадські» освітні інституції.

А щоб досягти реальних успіхів, потрібна участь держави, особливо 
це стосується шкільних освітніх установ: проведення правопросвітніх 
занять, організація дискусійних клубів, кінофестивалів прав людини та 
літніх таборів виховання толерантності, видання навчальних матеріа-
лів, книг, плакатів та електронних носіїв. Для успішного використання 
згаданих засобів надзвичайно необхідною є підтримка міністерств осві-
ти і науки, молоді та спорту, внутрішніх справ, інших органів виконав-
чої влади, їх готовність до співпраці.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ ПОСІБНИКА
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Посібник спрямований на заповнення прогалини в якісних тренінгових програмах 
і джерелах інформації, що можуть бути застосовані у правопросвітній роботі у галузі 
попередження ксенофобії в молодіжному середовищі та серед інших верств населення 
України. Він орієнтований на формування основної компетенції в системі прав людини, 
що захищають від ксенофобних учинків, розглядає правові засади її протидії, сприяє 
розвиткові української молоді на засадах гуманізму та толерантності.

Видання містить спеціальну навчальну програму, що розкриває головні положен-
ня протидії ксенофобії в Україні, алгоритми діяльності приймальні з надання юридич-
них і психологічних консультацій для потерпілих від ксенофобії.

Книга є апробованим тренінговим комплексом, викладеним у готовому до застосу-
вання форматі інтерактивного тренінгу. Вона побудована за стилем доступності, про-
стоти основних категорій, спрощення і пояснення юридичної термінології.

Навчальний посібник «Практичне право: на попередження ксенофобії» стане у на-
годі представникам організацій, що займаються правозахистом, правовою просвітою і 
соціально-психологічною допомогою як готовий комплекс для роботи з молоддю, викла-
дачам і студентам, які цікавляться дотичною тематикою – як джерело спеціалізованої 
інформації.
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