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ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ/ШАНОВНА ЧИТАЧКО!

Нам випало жити у надзвичайно важливий, ціка-
вий і водночас важкий період. Не один рік поспіль 
відбуваються процеси, що повністю змінюють век-
тор розвитку нашої країни. Спочатку був Майдан 
(Революція Гідності), який став однозначним підтвер-
дженням того, що українське суспільство (у своїй 
більшості) прагне до проєвропейського майбутнього, 
основою якого є повага до демократичних цінностей. 
Але не всі (як усередині країни, так і ззовні) це підтри-
мують. Автономна Республіка Крим була анексована 
російською регулярною армією, а згодом оголошена 
суб’єктом Російської Федерації, орієнтовно 40% тери-
торії Донецької та Луганської областей не контролю-
ється державними органами України, а перебувають 
під контролем нелегітимних угрупувань, які підтриму-
ються владою Росії. Внаслідок бойових дій на Сході 
України близько 2 млн. осіб залишилося на непідкон-
трольних територіях, понад 1,5 млн. осіб стали вну-
трішньо переселеними особами, понад 9 тис. грома-
дян були вбиті, а понад 21 тис. — поранені (http://
www.dw.com/en/un-civilians-suffering-abandonment-
and-despair-in-eastern-ukraine/a-19090135).

Усе це є продовженням багаторічної історії з 
поділу країни, яка розпочалася ще за часів Радян-
ського Союзу, і, на жаль, продовжувалась уже в роки 
незалежності України. Що ж є причиною? Більшість 
експертів сходяться на думці, що ситуація в Україні є 
наслідком так званої «гібридної» війни, коли основна 
частина захоплення (інтервенції) відбувається із залу-
ченням місцевого населення, яке має антидержав-
ницькі настрої. На Сході України така ситуація готу-
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валася роками. Не секрет, що ще у часи Радянського 
Союзу Харківську, Донецьку, Луганську області та 
Республіку Крим влада заселяла російськомовним 
населенням, а місцевих жителів вивозила в інші рес-
публіки. Як наслідок — на момент проголошення неза-
лежності України російськомовним було 80% насе-
лення Криму, 70% Донбасу і 40% Харківської області. 
Мовне питання завжди використовувалося політи-
ками для спекуляцій під час передвиборчих кампаній. 
Інший тренд — стереотип про ментальну розбіжність 
між жителями Західної та Східної України. Зокрема, у 
2004 році під час виборів Президента особливо попу-
лярним був ролик про три сорти українців (http://
www.pravda.com.ua/columns/2011/08/18/6505672/). За 20 
років незалежності основними каналами телебачення 
на Сході були телеканали Росії. Все це і змоделювало 
саме такий розвиток подій.

Зрозуміло, що жителі східних, західних, централь-
них і південних областей України на багато фактів і 
явищ мають різну точку зору. Це цілком природно 
для країни з найбільшою територією серед європей-
ських країн. Це цілком зрозуміло, зважаючи на істо-
ричні реалії та шалений вплив російської пропаганди 
на жителів Сходу України. Але це не означає, що ми 
різні. Надзвичайно важливо зараз навчитися чути 
одне одного, розуміти одне одного і допомагати одне 
одному. Адже події у Криму та на Сході країни стали, 
з одного боку, шаленим викликом, а з іншого — неви-
черпними можливостями для руху далі. З’явилося ціле 
покоління активних громадян, які, втративши все у 
горнилі бойових дій, зараз відроджуються у нових 
приймаючих громадах як успішні бізнесмени, громад-
ські активісти та волонтери, або просто як небайдужі 

городяни, що прагнуть змінити на краще своє місто, 
село, селище. І таких прикладів уже сотні, якщо не 
тисячі по всій країні.

Команда проекту «Активізація громадянського 
суспільства шести областей України для подолання 
стереотипів та інтеграції ВПО у життя громад «Дека-
лог примирення» не змогла бути осторонь цих подій. 
Ми запросили чи не найкращих фахівців України із 
громадянської освіти й інноваційних візуальних тех-
нологій вирішення суспільних проблем до написання 
цього посібника. Сподіваємося, що він стане у нагоді 
місцевим активістам та небайдужим громадянам, які 
хочуть і можуть змінювати життя своїх громад на 
краще.
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розділ 1 ПрАВА лЮдИНИ

1.1 Що тАке ПрАВА лЮдИНИ 
 (стаття Марека Новицького1)

Права людини — сфера знань, що дуже близька 
до філософії і, насамперед, етики, юридичних і полі-
тичних наук. У своєму сучасному вигляді ця сфера 
знань сформувалася після Другої світової війни, але її 
витоки чітко простежуються вже в епоху давнини, у 
Середньовіччі і, звичайно ж, в епоху Просвітництва. 
За комуністичних часів права людини не були пред-
метом досліджень і ніде не викладалися. Проте сам 
вислів «права людини», природно, доповнений озна-
ченням «соціалістичні», почав з’являтися в сімдесяті 
та вісімдесяті роки, заплутуючи й умисно розмиваючи 
ідеї, що приходять до нас із Заходу і називаються в 
наших країнах «буржуазними правами людини». 

У дев’яності роки концепція прав людини отри-
мала в Польщі значний розвиток, але декількох років 
замало для того, щоб надолужити півстолітнє відста-
вання суспільної свідомості, тим більше, все ще викли-
кають чимало непорозумінь й інші, побічно пов’язані 
з правами людини, терміни: демократія, ліві партії, 
праві партії тощо, зміст яких спотворювався ідеоло-
гією ПНР та політиками періоду перетворень. 

Не можна вести розмову, не визначивши змісту 
основних понять. І тому, не намагаючись запропо-

1 Марек Новицький (1947-2003) — видатний польський пра-
возахисник, учасник руху «Солідарність», один із засновни-
ків і керівник Гельсінкського фонду з прав людини (Варша-
ва, Польща)

нувати тут загальноприйняті дефініції (втім, таких і 
немає), давайте спробуємо визначити основні поняття, 
якими будемо послуговуватися в нашій дискусії про 
права людини. 

Перші сумніви викликає термін «демократія». 
Журналісти часто ставлять питання: який сенс займа-
тися правами людини, якщо «у нас вже запанувала 
демократія»? Вони ототожнюють демократію із вла-
дою більшості, доказом чого, на їхню думку, є вільні, 
чесні вибори. Проте, як показує історія, влада біль-
шості може виявитися дуже жорстокою щодо окре-
мих людей і різних меншин. Саме більшість ухвалила 
смертний вирок Сократу, і навряд чи ми визнаємо, 
що цей приклад додає честі політичному устрою Афін. 
Якщо ми попросимо групу довільно дібраних людей 
скласти список 10 або 20 ознак, що характеризують 
або їх самих, а також ситуацію, в якій вони знахо-
дяться, то виявиться, що переважатимуть риси та 
властивості, характерні для меншин. Тим часом біль-
шість зазвичай забуває про проблеми меншин, а деякі 
з цих проблем навіть викликають ворожість більшо-
сті. Отже, необмежена влада більшості є загрозою для 
окремих осіб і груп. І тому в нашому розумінні демо-
кратія — це обмежена влада більшості, обмежена 
всіма правами і свободами, що належать окремим 
людям. І більшість не має права порушувати ці права 
та свободи. Отже, права та свободи людини обмежу-
ють волю більшості.

Принцип обмеженої влади часто постає під наз-
вою принципу конституцоналзму. У наш час цей 
принцип знаходить своє віддзеркалення в розділах 
конституції — це ті розділи, в яких ідеться про права і 
свободи людини. Вони обмежують, насамперед, владу 
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законодавця, бо засвідчують, що члени парламенту 
не можуть підняттям руки проголосувати за те, що 
завтра ми повісимо всіх злодіїв, виженемо з Польщі 
циган або відберемо землю у землевласників. Отже, в 
демократичному суспільстві права і свободи людини 
визначають межі влади більшості.

Одним із ключових для сфери прав людини понять 
є правова держава. «Республіка Польща є демокра-
тичною правовою державою», свідчить 1 ст. Консти-
туційних положень, що діють у Польщі. Правова дер-
жава — це держава, в якій існують чіткі, стабільні і 
всім відомі правила гри між людиною і владою. Це 
держава, в якій людина може досить чітко передба-
чити, як влада реагуватиме на її поведінку, бо в цій 
державі існує верховенство прозорого і чіткого права, 
а не свавілля посадових осіб або чиновників. 

Звичайно, правова держава далеко не завжди є 
демократичною, а демократична — правовою. 

Права і свободи людини стосуються винятково 
відносин людини з державою. Це так звана «верти-
кальна» дія цих прав. Спроби застосувати методологію 
і термінологію прав людини до стосунків між людьми 
(т. з. «горизонтальна» дія цих прав) не виправдалися 
і, говорячи сьогодні про права людини, ми обмежує-
мося взаємовідносинами між людиною та державою. 
І хоча сім’я, любов, дружба або стосунки з сусідами є 
джерелами цілого ряду прав та обов’язків, проте вони 
не належать до сфери прав людини. 

Права людини — індивідуальні, а не колективні 
(групові). Їх суб’єктом є окрема людина. Таким 
чином, права людини не охоплюють прав національ-
них меншин — це вже сфера політики і мова політи-
ків (і як приклад такого колективного права можна 

навести право на автономію), — а охоплюють права 
осіб, які належать до національних меншин, не права 
інвалідів як групи, а права кожного інваліда зокрема. 
Єдиним відступом від цього правила є включена в 
шістдесяті роки в обидва Міжнародні пакти ООН про 
права людини перша стаття, згідно з якою «всі народи 
мають право на самовизначення». Права народів не 
випливають з індивідуальних прав — це типові колек-
тивні права. Стаття потрапила в Міжнародний пакт 
із політичних міркувань, а ми, говорячи про права 
людини, маємо на увазі не права народу, суспільного 
класу або стану, а права окремих осіб. 

Вирізняють дві основні групи прав людини: мате-
ріальні права і процесуальні права. 

Матеріальні права охоплюють конкретні права і 
свободи, що належать людині: свободу слова, совісті, 
віросповідання, вибору місця проживання, право на 
освіту й інші. 

Процесуальні права — це доступні людині спо-
соби дії і пов’язані з ними інститути, що допомага-
ють індивіду спонукати можновладців дотримуватися 
свобод і реалізовувати права. Цей розподіл не завжди 
чіткий. Наприклад, у деяких випадках право на судо-
вий розгляд можна розглядати як матеріальне (коли 
ми звертаємося до суду як до арбітра, котрий вирі-
шить нашу суперечку з іншою людиною), а в інших 
випадках (наприклад, коли ми подаємо до суду скаргу 
на організацію, яка порушує наші права) — як проце-
суальне право. 

Матеріальні права поділяють на права і свободи. 
Право (яке іноді називають позитивним правом) — 
це зобов’язання влади вчинити активні дії на користь 
кожного з нас. Наприклад, право на освіту покладає 
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на владу обов’язок створити мережу шкіл, в яких змо-
жуть навчатися всі діти. І в даному випадку не так 
важливо, як вирішується питання оплати за освіту, 
тобто чи передбачається пряма оплата навчання чи 
то сплата податків до держбюджету, який постає в 
ролі посередника. А ось якщо дитина не може здо-
бути освіти внаслідок того, що — при першому з 
названих вище рішень — немає ефективної системи 
виплати стипендій, то порушується право на освіту. 
Так само право на суд передбачає обов’язок побуду-
вати мережу судових установ, до яких може зверну-
тися кожна людина для вирішення важливої для неї 
справи. 

Свободи (які часом називають негативними пра-
вами) — це заборони владі втручатися в ті або інші 
сфери нашого життя. Свобода слова або свобода сові-
сті — це заборона державній владі втручатися в ці 
сфери людської активності. Інакше кажучи, якщо я 
маю на щось право, то влада зобов’язана щось для 
мене зробити. Якщо мені належить свобода, то дер-
жава зобов’язана утриматися від дій. 

Наша мова не завжди точно передає зміст виді-
лення позитивних і негативних прав. У буквальному 
розумінні право на життя варто було б розуміти так, 
що держава зобов’язана обдарувати мене безсмертям, 
тоді як тут мається на увазі швидше свободу життя, 
а право сповідати або міняти свою релігію чи пере-
конання означає заборону втручання в питання віро-
сповідання або переконань, тобто свободу релігії і 
переконань. Саме з огляду на такі тонкощі доцільно 
відокремлювати позитивні права від негативних. 

Деякі права вважаються невід’ємними. Це ті права 
людини, від яких вона не може відмовитися. Підписа-

ний людиною документ, у якому вона відмовляється 
від особистої свободи і йде до когось у рабство, не 
має ніяких юридичних наслідків, тобто просто позбав-
лений сенсу. Але ми можемо розпоряджатися своїм 
майном і обмежити своє право власності, оскільки 
право на власність не є невід’ємним правом людини. 

Оскільки все, що пов’язане з правами і свободами, 
відбувається на лінії взаємин людини із владою, то 
варто згадати про три абсолютно різні підходи до при-
роди цих відносин. 

Згідно з першим підходом — влада первинна і 
саме влада, своєю милістю, обдаровує людей тими 
чи іншими правами. Це означає, що у людей рівно 
стільки прав, скільки влада воліє їм дати. Такий під-
хід представлений у конституціях усіх комуністичних 
країн (див. залишені в силі польські Конституційні 
положення від 22 липня 1952 р.: «Республіка Польща 
укріплює і розширює права і свободи громадян») і в 
конституціях деяких європейських держав, прийня-
тих у XIX столітті. 

Другий підхід ґрунтується на моделі суспільного 
договору. Суспільний договір укладає влада, з одного 
боку, і народ як сукупність окремих людей (і ніяк не 
марксистське суспільство як «нова якість» з власти-
вими йому особливими інтересами, незалежними від 
волі й інтересів окремих людей), з іншого. Ті, якими 
правлять, погоджуються давати правителям гроші, 
наприклад, платити податки, а правитель, зі свого 
боку, зобов’язується щось для них робити: реалізу-
вати їхні права й утримуватися від втручання в деякі 
сфери їхнього життя, тобто визнавати їхні права. 
Такий договір, більш-менш вигідний для однієї зі сто-
рін, часто називається конституцією. 
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Третій підхід властивий американському мисленню. 
Люди, котрі володіють природними правами та свобо-
дами, що випливають із самої суті людяності, вирішу-
ють створити державу і призначити владу для того, щоб 
їм стало краще і зручніше жити. І заради того, щоб 
держава могла діяти, вони добровільно погоджуються 
обмежити деякі зі своїх прав, передаючи їх державі. 
Наприклад, вони погоджуються обмежити свої майнові 
права і платять податки або обмежують свою свободу 
і — в міру потреби — погоджуються служити в армії. 

Остання з цих моделей докорінно відрізняється 
від першої. При першому підході у людей рівно 
стільки прав, скільки їм дала влада. При третьому 
підході у влади стільки прав, скільки їй погодилися 
передати люди. Із цієї різниці в підходах випливають 
істотні практичні наслідки. У цьому легко перекона-
тися, вибравши правову норму і застосувавши її до 
конкретного, слушного випадку: залежно від того, 
чи будемо ми дотримуватися першого або третього 
підходу до розуміння взаємин між людиною і вла-
дою, ми дійдемо абсолютно різних рішень. Це пока-
зує, що навіть у результаті одних і тих самих поло-
жень може формуватися абсолютно інша суспільна 
дійсність. Третій підхід, згідно з яким владі доз-
волено тільки те, що допускається законом, а  
людині — все те, що законом не заборонено, і є осно-
вою концепції прав людини. Нагадаємо, що ми роз-
глядаємо тільки питання взаємин людини із владою, 
і що положення, за якими людині дозволено все, що 
не заборонено законом, тільки обмежує можливості 
насильницького втручання держави в наше життя, 
але не зменшує наші етичні зобов’язання стосовно 
близьких людей, сусідів або людей загалом. 

Основним для концепції прав людини є поняття 
невід’ємної, природженої людської гідності або, 
мовою суспільного учення католицької церкви, гід-
ність людської істоти. Людська гідність випливає із 
самої сутності людяності, вона властива і немовляті, 
яке ще нічого не встигло зробити, і затятому злочин-
цеві. Людська гідність — це не те ж саме, що гідність 
особиста (поняття, близьке поняттю честі). Особисту 
гідність потрібно «заробити», вона зростає, якщо ми 
поводимося благородно, і падає, якщо ми здійснюємо 
підлість. Основоположним у концепції прав людини 
є перше з цих двох понять, тобто поняття людської 
гідності. Його обґрунтування ми знаходимо в різних 
віросповіданнях і філософських теоріях. Для хри-
стиян людська гідність визначається тим, що людина, 
створена за образом і подобою Бога, носить у собі 
частинку гідності Творця. Але виявляється, що для 
подальшого ходу наших роздумів не має значення, як 
ми будемо обґрунтовувати існування людської гідно-
сті, в якій релігії і в руслі якої філософської школи 
шукатимемо її витоки, бо, навіть якщо і так, розгляда-
ючи наслідки існування людської гідності, незалежно 
від відправної точки нашого пошуку, зрештою ми 
прийдемо до дуже схожих переліків прав і свобод, які 
належать людині в її взаєминах із державною владою, 
прав, що захищають людину від принижень і нелюдя-
ного ставлення до неї з боку могутньої держави, що 
володіє засобами примусу. 

Наші права і свободи — це певна оболонка, наш 
щит, що захищає нашу людську гідність від посягань 
з боку держави. Права людини не гарантують, що нас 
любитимуть, що ми будемо щасливими, що нас супро-
воджуватиме успіх, вони не гарантують ані спра-
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ведливості, ані мінімального добробуту. Вони лише 
захищають нас від принижень і посягань на нашу гід-
ність і то лише з боку одного, але наймогутнішого з 
потенційних порушників, тобто державної влади, що 
в демократії означає волю більшості. 

Права людини дозволяють нам зберегти власну 
індивідуальність, неповторність, оскільки ні до нас, ні 
після нас не було і не буде нікого, хто був би таким 
самим, як ми, з нашим особистим досвідом, нашими 
спогадами, відчуттями і думками. Протилежністю ладу, 
що поважає неповторний та індивідуальний характер 
кожного з нас, є тоталітарний лад, який прагне сфор-
мувати «нову людину» — задуманий диктатором ета-
лон. У тих ідеальних громадян однакові думки, вони 
говорять одне й те ж, навіть однаково одягнені, як, 
наприклад, північні корейці, або чорносорочечники, 
і бадьоро марширують — лівою! лівою! Або беруть 
участь у фізкультурних парадах і живих картинах на 
честь «Великого Вождя» чи «Великої Ідеї». 

Із людської гідності ми виводимо два основні 
поняття: рівність і свобода. Свобода все ще має дещо 
інше значення в Північній Америці і в Європі. Це 
визначається різною історією і різним становищем 
людей на цих континентах у кінці XVIII століття, коли 
формувалася сучасна концепція прав людини. В Аме-
риці колоністи рухалися на захід, було багато неко-
лонізованих урожайних земель, а держава, що ство-
рювалася цими людьми, була їм потрібна тільки для 
захисту від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Виникла 
необхідність у створенні інституту шерифа і системи 
правосуддя, які захищали від внутрішніх ворогів, і 
армії для захисту від зовнішніх ворогів. Індіанці вва-
жалися зовнішніми ворогами. І справа не лише в тому, 

що не було потреби в будь-яких інших втручаннях у 
життя громадян з боку держави, — ці втручання були 
небажаними, бо обмежували б шанси завоювати осо-
бистий успіх. Саме з цим варто пов’язувати виник-
нення концепції свободи від держави — держави, 
чия роль зводилася до ролі вартового, яка створю-
валася тільки для захисту. А в Декларації Незалеж-
ності з’явилося положення про право на прагнення до 
щастя, яке вбачалося негативним правом: американ-
цям надається свобода прагнути до щастя, а держава 
не може цьому заважати. 

У Європі того часу не було вільних земель, біль-
шість людей працювали на землях, що належали 
іншим, перебуваючи в залежності від економічної і 
часто від судової влади власників великих земельних 
угідь. Ці люди очікували, що держава, яка зможе закли-
кати до порядку тих, хто їх гнобить, зможе надати їм 
свободу. Таким чином, виникла концепція свободи 
через державу. З так званою свободою були пов’язані 
сподівання на те, що держава ощасливить кожного 
громадянина, і ці сподівання знайшли своє відобра-
ження у праві на щастя, що увійшло до документів 
Французької революції. Домагання, що випливають із 
європейської концепції свободи, позначилися на всій 
історії цього континенту — адже саме тут з’являлися 
правителі й уряди, які вірили, що знають, що треба 
зробити для людей, як їх ощасливити. Біда в тому, 
що деякі з них навіть намагалися впроваджувати це 
в життя. 

Слово «рівність» на вустах політика може озна-
чати різні речі. Якщо про рівність говорить людина 
з — дещо спрощуючи — комуністичним походжен-
ням, вона має на увазі рівність статків, що належать 
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кожному, і негрошових засобів, рівність життєвих 
умов. Яскравим прикладом такого підходу було гасло 
«в нас усіх однакові шлунки», а значить, усім має 
належати одне і те ж. 

Для соціаліста рівність означає рівність можливо-
стей. Розпочинаючи життя, люди повинні мати рівні 
можливості, потім здібні та працелюбні досягнуть 
успіху, тоді як інші не зроблять кар’єри, але на старті 
всі мають володіти рівними можливостями. Таке мис-
лення з’являється в концепції прав людини під час 
розгляду питань прав осіб, що належать до національ-
них і суспільних меншин. 

Зрештою, ліберал розуміє рівність як рівність 
прав і рівність перед законом. Поняття рівності прав 
дуже близьке за своїм значенням до заборони дис-
кримінації. А дискримінація — це кожна необґрунто-
вана раціонально, яка ґрунтується на фізичних або 
біологічних ознаках, диференціація прав або повно-
важень. Наприклад, не можна вважати, що заборона 
водіння автомобіля сліпому дискримінує його права, 
оскільки така заборона має раціональне обґрунту-
вання. Але в забороні видавати водійські права, ска-
жімо, блондинкам чи циганам є очевидна дискримі-
нація. Як показує практика, можна створити правову 
систему, що не містить дискримінаційних положень. 
Проте досі не вдалося виробити систему, що відпо-
відає другій з умов рівності, висунутій лібералами, а 
саме — рівності перед лицем закону. Завжди і всюди 
посадовці абсолютно інакше поводяться з багатими 
або відомими людьми, ніж зі знедоленими або пред-
ставниками груп, зневажених суспільством. Існують 
різні системи, покликані згладжувати ці відмінно-
сті, але ніде не вдалося досягти повного успіху. Не 

виключено, що постулат рівного ставлення практично 
нездійсненний, але це не означає, що від нього варто 
відмовитися. Абсолютно очевидно, що в суспільних 
відносинах або у стосунках між людьми можуть вини-
кати елементи нераціональної диференціації, однак 
ця проблема виходить за рамки цих міркувань, при-
свячених питанню взаємин людини і держави. 

Дискусія про рівність і свободу — відправна точка 
для складання переліків матеріальних прав і побудови 
інститутів та процедур, що гарантують дотримання 
державою всього, передбаченого цими переліками. 

Більшість матеріальних прав є обмеженими. З 
усіх прав, що увійшли до Європейської конвенції про 
захист прав людини і основних свобод, обмеження не 
можуть застосовуватися тільки щодо свободи від тор-
тур і свободи від рабства. Решта можуть бути обме-
жені тоді, коли виникає конфлікт між їх реалізацією 
та правами і свободами інших людей або такими бла-
гами, як, наприклад, безпека держави. Проте, обме-
ження можливі винятково у зв’язку з конкретними 
обставинами і тільки на підставі закону — сам уряд 
не має права вводити обмеження своїми рішеннями. 
Допустимим є тільки мінімальне обмеження, достатнє 
для захисту блага, з яким реалізація права знаходиться 
в протиріччі. Нарешті, форма обмеження повинна 
бути прийнятна в демократичному суспільстві вільних 
людей. Питаннями того, чи не були допущені держа-
вою порушення однієї з цих умов, займається Євро-
пейський суд з прав людини. Отже, в світлі європей-
ського права необґрунтованим є побоювання, типове 
для нас, вихованих при комунізмі: якщо влада зможе 
обмежувати права, то на практиці вона їх ліквідує. 
Обмеження є і повинні бути допустимі, але їх обсяг 
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і форма дуже строго перевіряються. Обмеження є і 
повинні бути, але їх радіус дії і зміст підлягають суво-
рому контролю. Отже, можливість обмеження прав 
людини зовсім не зводить нанівець самої суті цих 
прав. Пошуки межі прав і свобод людини — справа 
складна, така, що викликає конфлікти, а розвиток 
науки і технологій породжує все нові труднощі. 

Сам факт визнання прав і свобод людини не мав 
би якогось істотного значення, коли б не існування 
процедур, завдяки яким кожна людина може захища-
тися від порушень своїх прав. Можновладці завжди 
схильні порушувати права, бо так їм і правити про-
стіше, і більш легким уявляється шлях до досягнення 
ідеалів. Ця схильність влади не пов’язана з будь-яким 
конкретним ладом і саме з огляду на це винятково 
важливою є побудова процедур, що запобігають 
таким діям, перешкоджають спробам держави нех-
тувати своїми обов’язками, іти всупереч правилам. 
Ми чудово пам’ятаємо, наскільки виразними були 
ці спроби в ПНР. У конституції ПНР були права і 
свободи людини, ПНР ратифікувала Міжнародний 
пакт про цивільні і політичні права. Проте у грома-
дян ПНР не було процесуальних прав — можливості 
звинуватити чиновника з соцзабезу, міліціонера чи 
міністра в тому, що вони порушують права, а поси-
лання на конституцію або міжнародне право викли-
кали, у кращому випадку, посмішки. У державах із 
демократичними традиціями в захисті прав і свобод 
людини беруть участь суди, зокрема, конституційний 
та адміністративний, парламентські уповноважені з 
прав людини (омбудсмени). З цією метою використо-
вуються інститути цивільної законодавчої ініціативи 
та референдуму, інститут індивідуальної конститу-

ційної скарги і петиції, пряме застосування інститу-
тами держави конституції і міжнародних угод у сфері 
прав людини, неурядові організації, яким закон надає 
можливості діяти, що. Деякі матеріальні права, напри-
клад, свобода слова, право на доступ до інформації 
про роботу державних органів, свобода зборів та 
асоціацій, потрібно вважати не лише цінностями, які 
необхідно захищати, але й інструментами, що сприя-
ють захисту інших прав. Нарешті, необхідно сказати, 
що легше захищати права людини, якщо в державі 
існує відповідний політичний лад, діє принцип розпо-
ділу владних повноважень: законодавчої, виконавчої і 
судової, які взаємно обмежують одна одну. 

Права людини постійно розвиваються, їх стає 
дедалі більше як у внутрішньому законодавстві, так і в 
міжнародному (з огляду на це варто згадати, що між-
народне право визначає тільки мінімальний стандарт 
захисту прав людини, визнаний державами з різним 
культурним та історичним корінням, цей усіма визна-
ний мінімум розширює внутрішнє законодавство 
даної держави). Предметом дискусій зараз є не тільки 
нові, додаткові права, але і нові проблеми та загрози, 
наприклад, загроза порушення права на недоторкан-
ність приватного життя у зв’язку з успіхами інфор-
матики, проблема меж наукового пошуку. Виникають 
нові права і свободи, йде пошук ефективнішого захи-
сту прав і заходів протидії порушенням з боку влади 
формально визнаних прав людини. Схильність обме-
жувати право осіб — іманентна властивість влади як 
такої. Зокрема, це стосується і влади більшості. Саме 
тому ніколи не зникне потреба в суспільному русі на 
захист прав людини. Сьогодні видно, що чим більш 
зрілою є демократія, тим міцнішим та численнішим 
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організації, що захищають індивідуальність і непов-
торність людської особистості від домагань правите-
лів.

1.2 ПоходжеННя ПрАВ лЮдИНИ2

У наші дні про права людини говорять багато. Ми 
згадуємо про них, коли відчуваємо, що з нами обійш-
лися несправедливо. Це словосполучення часто вико-
ристовують і політики, які намагаються маніпулювати 
суспільною думкою. Але чи однаково ми розуміємо 
зміст цього поняття? Що таке права людини? Філо-
софська концепція, чи чіткі правові стандарти? Кра-
сиві слова у текстах декларацій, чи дієві механізми 
захисту? Навіщо вони нам потрібні? Яку роль вони 
відіграють у нашому житті? Чи будь-яку несправед-
ливість можна пояснити мовою прав людини? Яка 
їхня природа? Чи є в них межі? Як вони пов’язані з 
іншими важливими для нас цінностями? Спробуємо 
це з’ясувати. 

Виникнення та генезис
Історія прав людини нараховує не одне тисячо-

ліття. Можна стверджувати, що вони — ровесники 
людства і зародилися як ідея вже тоді, коли стали 
виникати перші людські спільноти. В цих спільнотах 
були сильні і слабкі. Сила сильних давала їм владу. 
І цю владу не могло обмежити ніщо, крім іншої, ще 

2 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.

більшої сили. У слабких не було нічого, крім свого 
уявлення про справедливість і щирого прагнення не 
страждати від сваволі тих, хто взяв владу. З цього і 
почалася довга історія становлення концепції прав 
людини як принципів, що мали обмежити свавілля 
сильних і дати кожній особистості можливість жити і 
повною мірою реалізувати себе. 

У сучасному суспільстві таким сильним суб’єктом, 
від сваволі якого кожна людина потребує захисту, є дер-
жава. Ось чому сьогодні, говорячи про права людини, 
ми маємо на увазі не стільки відносини між людьми як 
рівними суб’єктами, скільки так звані «вертикальні від-
носини» — взаємини між особистістю та державою. 

Але повернемося до історії. Розвиток концепції 
прав людини — це історія перетворення норм моралі 
у норми права. Спочатку це були тільки моральні та 
філософські категорії. Пройшли тисячоліття й ці цін-
ності та гарантії їх реалізації та захисту стали закрі-
плюватись як юридичні норми. 

Першими спробами закріпити обмеження сва-
вілля сильних у писаному праві називають закони 
вавилонського царя Хамурапі (початок другого тися-
чоліття до н.е.) та Маніфест засновника Персидської 
імперії царя Кіра Великого (середина першого тисячо-
ліття до н.е.). Ці документи говорили про справедливе 
правління, не дозволяли сильним утискати слабких, 
формулювали принцип «презумпції невинуватості», 
а другий документ навіть дарував свободу та рівні з 
іншими громадянами привілеї вавилонським рабам. 
Подібні приклади є в історії й інших стародавніх циві-
лізацій — Єгипту, Персії. 

У античній Греції зародилася філософська док-
трина, згідно з якою права є не привілеями, наданими 
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владою чи суспільством, а чимось природним, влас-
тивим людський істоті. Тоді ж уперше з’являються 
поняття «ізогонії» та «ізономії» — принципи, дуже 
схожі на сучасні свободу слова та рівність перед зако-
ном. Римські законники були послідовниками грець-
ких філософів. Цицерон перекладає філософські ідеї 
на юридичну латину. У перших сторіччях до нашої 
ери в Римі народжується доктрина «справедливого 
права», якою постулювався природний характер прав 
і свобод. Утім, ці права належали не кожній людині. 
Зокрема, головною засадою правової системи римлян 
була рівність всіх вільних, тобто — не рабів. 

У середньовіччі, на межі ХІІ-ХІІІ віків, у деяких 
європейських країнах було прийнято низку важливих 
документів, якими проголошувалися права та сво-
боди: спочатку — дворянства, а згодом — усіх вільних 
людей. Найбільш відомим із них є Magna Charta — 
«Велика хартія вольностей», проголошена у 1215 році 
англійським королем Іоаном Першим. Її було при-
йнято під тиском знаті та духовенства, які більше не 
хотіли миритися зі свавіллям короля і, об’єднавшись, 
змусили його правити за законом. 

Наприкінці ХVІІ та у ХVІІІ сторіччі відбулися події, 
які стали справжньою революцією у формуванні кон-
цепції прав людини. Філософські передумови цих подій 
заклали такі відомі філософи-просвітники як Джон 
Локк, Джон Мільтон, Вольтер, Шарль Луї Монтеск’є 
та інші. Вони розвинули ідею природного походження 
прав і свобод та стверджували, що вони належать не 
тільки громадянам, а кожній людині від народження. 
Пройшло зовсім небагато часу й ідеї просвітників 
були втілені у життя. У 1689 році в Англії з’являється 
«Білль про права» — документ, що заклав підвалини 

першої конституційної монархії. Як і «Велика хартія 
вольностей», він містив перелік частини прав, яким 
потім дадуть назву громадянські (особисті) і політичні 
права. А ще за сторіччя ці набутки примножились і 
закріпилися в таких документах як Декларація неза-
лежності Сполучених Штатів Америки (1776 р.) та 
Декларація прав людини і громадянина Франції (1789 
р.), а згодом — і у конституціях США та Франції. 
Важко переоцінити ці події — вперше в історії люд-
ства держави визнали права громадянина фундамен-
тальною цінністю та заклали цей принцип в основу 
державного устрою. 

У ХІХ сторіччі важливими віхами становлення 
концепції прав людини стала «Весна народів» — 
низка європейських революцій, які закінчились прий-
няттям декількох конституцій, та спроби гуманізації 
ведення війн через прийняття перших конвенцій між-
народного гуманітарного права. Але права людини 
ще не були визнані універсальними цінностями і не 
вийшли за національні кордони. До середини ХХ сто-
ліття права людини фактично залишалися «правами 
білої людини». Існування рабства і расової сегрегації, 
гендерної дискримінації, переслідування за ідеологіч-
ними переконаннями були масовою практикою, часто 
закріпленою в законі. 

Жахливі звірства Другої світової війни підштовх-
нули людство до переоцінки цінностей — визнається 
універсальність прав людини, держави світу зв’язу-
ють себе зобов’язаннями гарантувати права та сво-
боди всім, хто перебуває під їхньою юрисдикцією. 
Більшість країн погоджується обмежити свій суве-
ренітет і дозволити світовому співтовариству кон-
тролювати стан дотримання прав людини на свої 
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територіях — починають створюватися міжнародні 
механізми захисту прав людини. У 1945 році створю-
ється Організація Об’єднаних Націй. А 10 грудня 1948 
року приймається Загальна декларація прав людини. 
Цей документ має 30 статей і містить перелік прав, 
які належать без винятків кожній людині. Важливість 
Декларації полягає і в тому, що вона стала предметом 
«світового консенсусу» — переважна більшість країн 
світу, попри великі соціальні та культурні відмінності, 
визнали цінність проголошених у ній прав і свобод. 
Але цей документ був лише «проголошенням намірів» 
і не накладав жодних зобов’язань на уряди країн, які 
приєдналися до нього. Попереду був великий шлях. 
Необхідно було розробити й прийняти документи, 
що будуть обов’язковими для виконання тими держа-
вами, які візьмуть на себе цей обов’язок. 

Протягом наступних десятиріч на регіональному 
та всесвітньому рівнях приймаються міжнародні 
угоди, якими створюються механізми контролю за 
дотриманням та захистом прав людини. У 1950 році на 
Європейському континенті виникає Конвенція ради 
Європи про захист прав людини й основоположних 
свобод. А у 1966 році Організацією Об’єднаних націй 
приймаються два Міжнародні пакти — «Про грома-
дянські і політичні права» та «Про соціальні, еконо-
мічні і культурні права». Якщо механізми захисту, 
передбачені Європейською Конвенцією, запрацювали 
вже через три роки після її прийняття, то для того, 
щоб змусити діяти механізми ООН, знадобилося ще 
майже 10 років. Згодом у системі ООН, Ради Європи 
приймаються й інші документи, які мають силу міжна-
родних угод. Більшість із цих документів не додають 
нових прав до каталогів прав людини, а створюють 

додаткові гарантії реалізації прав представників так 
званих «уразливих груп» або деталізують процедури 
дотримання окремих прав і свобод. 

Таким чином, пройшли тисячоліття перш ніж 
права людини з моральних цінностей та філософ-
ських категорій перетворилися на жорсткі юридичні 
норми, які вже набагато важче ігнорувати тим, хто 
має владу. Цей процес триває, концепція прав людини 
динамічно розвивається, вдосконалюються механізми 
реалізації та захисту прав і свобод. Це збільшує мож-
ливості кожної людини. Але не треба забувати, що 
історія прав людини — це історія боротьби, і якими 
б досконалими не були механізми захисту, реалізація 
наших прав насамперед залежить від обізнаності та 
активності кожного з нас. 

Природа прав людини 
Сьогодні, говорячи про права людини, ми маємо на 

увазі одночасно і філософію, й етику, і юриспруден-
цію. І всі ці аспекти концепції однаково важливі — їх 
не можна відокремити один від одного. Але давайте 
залишимося у площині філософії і спробуємо з’ясу-
вати, що лежить у природі прав людини. 

З одного боку, права людини — це перевдягнуті 
у строгі костюми юридичних норм базові людські 
потреби. Той мінімум, без якого людина не може існу-
вати та розвиватися як особистість. У людини багато 
потреб і їх перелік постійно росте. А от каталоги прав 
людини збільшуються значно повільніше. Чому це так 
і чому основні каталоги прав людини не гарантують 
нам таких важливих потреб, як то — бути щасливими, 
кохати і бути коханими? Тому, що єдиним гарантом 
реалізації наших прав є держава. Саме на неї покла-
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даються всі обов’язки з дотримання та захисту прав 
людини. Але у держави немає і не може бути меха-
нізмів, які забезпечать кожній людині такі потреби 
як щастя, дружбу або любов ближніх. Таким чином, 
всі права людини є людськими потребами, але не всі 
потреби стають правами людини. З іншого погляду, 
права людини — це універсальні загальнолюдські цін-
ності, втілені у праві, цінності, якими кожна людина 
«вимірює» світ, співвідносячи себе з явищами та поді-
ями. Це принципи, які дозволяють нам співіснувати з 
іншими людьми у суспільстві. Вони одночасно і захи-
щають від посягань гідність кожної людини, і забез-
печують мир та сталий розвиток людських спільнот. 
І, якщо придивитись уважно, ми побачимо, що ці два 
погляди на природу прав людини не вступають у про-
тиріччя один з одним. 

Ми погоджуємося з тим, що жодна влада не повинна 
бути необмеженою. Але не можна не визнати, що, в 
силу своєї природи, будь яка влада завжди прагнутиме 
цього. Розуміючи це, людство тривалий час випрацьо-
вувало принципи, які мали обмежувати владу. Сьо-
годні такими принципами є права людини — вони 
обмежують свавілля державної влади, забезпечуючи 
кожній особистості можливість реалізувати себе й 
самій обирати та формувати своє соціальне оточення. 
У демократичному суспільстві влада формально зна-
ходиться у руках більшості. Але і така влада має бути 
обмеженою, оскільки більшість, зазвичай, не схильна 
враховувати інтереси та потреби тих, хто до неї не 
належить — представників багатьох меншостей. Щоб 
краще зрозуміти відмінності у природі прав людини, 
можна умовно розрізнити їх на «права» та «свободи». 
Кажучи про «свободи», маємо на увазі ті сфери життя 

людини, у які не повинна втручатися держава. Напри-
клад, якщо влада не заборонятиме нам висловлювати 
своє ставлення до тих чи інших подій — цього буде, 
зрештою, достатньо для того, щоб визнати, що наша 
свобода вираження поглядів дотримана. На відміну від 
«свобод», забезпечення «прав» потребує виконання 
державою певних «позитивних дій». Наприклад, для 
того, щоб ми реалізували право на освіту, державі 
недостатньо не забороняти нам вчитися — вона має 
щонайменш побудувати школи, підготувати вчителів 
і надрукувати підручники. Але треба пам’ятати, що 
така класифікація — умовна і реалізація всього комп-
лексу прав людини накладає на державу обов’язки 
активно діяти для їх забезпечення. Крім того, варто 
зауважити, що ці обов’язки держави мають аж ніяк 
не декларативний характер. Наприклад, у 1996 році, 
прийнявши Конституцію, Україна письмово присягну-
лася у повному обсязі забезпечити кожному зі своїх 
громадян і кожній людині, яка перебуває на території 
України, весь перелік прав, які містить Конституція. 
А ратифікувавши у 1997 році Європейську Конвенцію 
з прав людини, українська влада пообіцяла світовому 
співтовариству забезпечити всім, хто знаходиться під 
її юрисдикцією, реалізацію записаних у Конвенції 
прав і свобод. Це дає нам підстави вже не просити, а 
вимагати дотримання своїх прав, закріплених у наці-
ональних і міжнародних документах. Ми не ведемо з 
владою торгових переговорів, а, так би мовити, зму-
шуємо її повернути нам борг. 

Парадокс, але права людини — це те, що захи-
щає нас від свавілля влади, і, водночас, гарантується 
винятково державою. Це те, що народжується разом з 
нами, і те, за що ми маємо постійно боротися. 
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1.3 ГідНість3

Нам не вдасться повною мірою зрозуміти філософ-
ські засади концепції прав людини, якщо ми не з’ясу-
ємо для себе, що таке людська гідність. Це поняття є 
ключовим для розуміння концепції в цілому. Людська 
гідність є джерелом прав людини. Весь комплекс прав 
і свобод існує саме для захисту гідності людини від 
посягань. 

Повага до людської гідності — це визнання само-
достатньої цінності людини. Це прийняття того факту, 
що людина живе для реалізації свого власного потен-
ціалу, а не для того, щоб служити засобом досягнення 
цілей інших людей. 

Правозахисник і освітянин Сергій Буров вважає 
людську гідність своєрідним «лакмусовим папірцем», 
що може подавати знак про можливі порушення прав 
людини. Коли ми відчуваємо приниження чи біль — 
страждає людська гідність. Якщо причиною страж-
дання, болю є дії держави — це ситуація порушення 
прав людини. Але чи означає, що завжди, коли ми 
відчуваємо образу, ми можемо стверджувати, що 
наші права людини порушені? Ні, це не так. Не варто 
плутати людську гідність з тією гідністю, яку разом 
з честю та діловою репутацією захищає від посягань 
Цивільний кодекс. Провідний польський захисник 
прав людини Марек Новицький пропонував розріз-
няти людську та особисту гідність. 

3 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.

Особиста гідність, за його класифікацією, — це 
синонім понять «честь» і «репутація». Вона може змі-
нюватися, залежно від того, які вчинки ми робимо та 
як їх оцінює суспільство. Така гідність «зростає», коли 
ми робимо добрі вчинки й «зменшується», коли ми 
вчиняємо підло. На відміну від неї, людська гідність — 
це щось дуже близьке до самої суті людяності. Це те, 
що робить людину людиною. Вона з’являється разом 
з нами і її «обсяг» не залежить від нашої поведінки. 
Вона є і залишається однаковою як у страшного зло-
чинця, так і у дитини, яка щойно народилась і не здій-
снила ще ані добрих, ані поганих вчинків. Покарання 
злочинця, який сидить у в’язниці, полягає в обмеженні 
волі, в обмеженні багатьох інших прав і свобод. Але 
це не означає, що людину можна піддавати тортурам. 

Саме людська, а не особиста гідність є джерелом 
прав людини і саме вона згадується у преамбулах 
головних міжнародних документів, якими проголошу-
ються основоположні права та свободи людини. 

Проте, не зважаючи на значимість цього поняття, 
загальноприйнятого визначення людської гідності 
не існує. Набагато простіше відчути її, коли на неї 
чиниться наступ, ніж сформулювати, що це таке, 
мовою філософії або юриспруденції. 

Але, за словами Марека Новицького, ані теорія, ані 
практичне втілення концепції прав людини не мож-
ливі без визнання людської гідності її фундаментом. 
Так само, як неможливо побудувати математику як 
науку без поняття «множина» або фізику без понять 
«швидкість» чи «відстань», щодо визначення яких 
також немає консенсусу у науковому середовищі. 

Людська гідність — це ствердження подібності 
(схожості?) всіх людей та, водночас, унікальності кож-
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ної людини. На думку українського правозахисника 
Дмитра Гройсмана, людська гідність витікає з фунда-
ментальних біологічних особливостей людини. З того, 
що об’єднує нас усіх: реагування на біль, потреба у 
спілкуванні та продовженні роду, певні біологічні 
константи, такі як діапазон комфортних для людини 
температур та багато інших характеристик. Саме ця 
«біологічна схожість» формує приблизно однакові 
потреби людей та їхні вимоги щодо ставлення до себе. 

Гідність людини ґрунтується на унікальності кож-
ного та кожної з нас, на неповторності поєднання 
особистих якостей, почуттів, думок. На визнанні того, 
що ніколи раніше не існувало і вже ніколи після нас 
у світі не буде існувати такої людини, як кожна та 
кожен із нас. 

Розуміючи цінність цього, правозахисники завжди 
проти навіть мінімального наступу на людську гід-
ність. Сьогодні від неправомірних дій або бездіяль-
ності влади страждає інша людина — завтра це може 
статися з кожним і кожною з нас. Бо всі ми — люди.

1.4 УНіВерсАльНість ПрАВ лЮдИНИ4

Ми можемо претендувати на реалізацію багатьох 
прав, але далеко не всі вони належать до категорії 
«прав людини». Не є правами людини, наприклад, 
права споживачів та інші так звані «договірні права», 
які регулюють взаємини між рівними суб’єктами і 

4 При підготовці використано: Коженмає право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.

можуть бути реалізованими без участі держави. Що ж 
відрізняє права людини від прав інших категорій? Є 
декілька таких ознак. Одна з них — «універсальність» 
прав людини. 

Це означає, що всі права, закріплені в основних 
міжнародних угодах, однаково важливі та мають бути 
забезпечені будь-якій людині на землі, незалежно від 
її віку, кольору шкіри, соціального статусу, релігії, яку 
вона сповідує, або культури, в якій вона виховува-
лася. Це той мінімум цінностей і базових потреб, які 
представниками майже всіх культур визнані однаково 
важливими для кожної без винятку людської істоти.

Проте, універсальність прав людини — це прин-
цип, який викликає велику дискусію. Держави, в 
яких сильна влада прагне контролювати якомога 
більше сфер приватного життя кожної людини, 
завжди намагалися поставити під сумнів важливість 
громадянських та політичних прав і свобод, ствер-
джуючи необхідність поступитися ними на користь 
реалізації соціально-економічних і культурних прав 
або «прав розвитку». Наприклад, Радянський Союз 
називав «буржуазними» та непотрібними для тру-
дящих такі права як «свобода вираження поглядів», 
«свобода мирних зібрань та асоціацій», «право на 
свободу та особисту недоторканість» та інші права 
першого покоління. СРСР висував на перший план 
права другого покоління — «право на працю», «право 
на соціальне забезпечення», «право на достатній 
життєвий рівень» та інші. Результати подібної полі-
тики відомі — мільйони людей було страчено, або 
відправлено у табори чи на примусове психіатричне 
лікування за вираження власних поглядів, які не збі-
галися з партійними настановами. 
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Все це робилося «в ім’я трудового народу», але 
жоден окремий представник цього народу не визна-
вався гідним поваги як особистість і не мав права на 
власну позицію. Радянський Союз припинив існу-
вання. Та схожу риторику сьогодні продовжують інші 
країни, влада яких бачить загрозу у реалізації гро-
мадянами своїх свобод, розуміючи, що це неминуче 
зробить суспільство сильнішим і дасть людям мож-
ливість контролювати владу. Такі країни сформулю-
вали та намагаються довести концепцію «культурного 
релятивізму», згідно якої, права людини є цінностями 
винятково європейської цивілізації і не можуть бути 
нав’язані іншим культурам. Дискусія триває. 

Директор програми «Верховенство права» Між-
народного фонду «Відродження» Роман Романов 
важливим аргументом на користь принципу універ-
сальності вважає те, що права людини як концепція 
затверджені на найвищих міжнародних форумах із 
найширшим на планеті представництвом. Декларація 
прав людини, яку було схвалено 10 грудня 1948 року, 
отримала всесвітнє визнання — жодна з країн, пред-
ставлених на той момент в Організації Об’єднаних 
Націй, не проголосувала проти. На його думку, права 
людини як трансформовані в право моральні норми 
створюють підґрунтя для запровадження цінностей, 
які створювалися людством у різні часи на території 
різних континентів. 

Координатор Вінницької правозахисної групи 
Дмитро Гройсман пояснював універсальність 
прав людини тим, що всі людські істоти одна-
ково побудовані біологічно і мають однакові 
вимоги щодо свого комфорту. Він вважав, що 
через це доволі легко визначити мінімальний пере-

лік людських потреб, які обов’язково мають бути  
задоволені — те, що людина може робити і те, що 
заборонено робити з людиною. Цей мінімальний 
перелік є універсальним саме в силу схожості людей 
як біологічних і соціальних істот. 

Справді, до якої б культури ми не належали, навряд 
чи ми будемо схвалювати застосування до нас тортур, 
приниження або свавільного позбавлення волі лише 
через те, що так нібито диктує усталена традиція. І 
саме голоси жертв порушень прав людини є найваго-
мішим аргументом проти концепції культурного реля-
тивізму на користь принципу універсальності фунда-
ментальних прав і свобод.

 
1.5 НеВід’ємНість тА іНдИВідУАльНість5

Ще однією важливою ознакою прав людини є їх 
невід’ємність. 

Принцип невід’ємності прав людини витікає з 
визнання того, що права та свободи народжуються 
разом із кожним і кожною з нас. Права людини — 
це частина людської природи. Нас можна багато чого 
позбавити, але ніхто не може змусити людину пере-
стати бути людиною. Так само і з нашими правами — 
їх ніхто нам не дарував і тому ніхто не владний їх у 
нас відібрати. 

Існують ситуації, у яких можливості реалізації 
наших прав можуть і навіть мають бути обмежені. 

5 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.
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Наприклад, якщо людина скоїла злочин, держава, від-
повідно до закону, може обмежити свободу її пере-
сування, звузити сферу її приватності та ще низки 
свобод. Можливість реалізації багатьох прав і свобод 
може бути обмежена в умовах війни або надзвичай-
ного стану. Але обмеження у реалізації того чи іншого 
права не означає, що ми його позбавлені. Обмеження 
завжди має тимчасовий характер і не зачіпають самої 
суті права. Так само й у випадках порушень: це про-
звучить парадоксально, але ті, хто заподіюють людині 
страждання, не позбавляють її права на свободу від 
жорстокого поводження, і, навіть, навмисне вбив-
ство позбавляє людину лише життя, але у жодному 
разі не права на життя. Права людини невід’ємні від 
людини — їх носія. 

Пояснюючи природу прав людини, ми також 
завжди говоримо про їх індивідуальність. 

Чи це означає, що кожна людина має свій осо-
бистий набір прав і свобод, які не обов’язково нале-
жать іншим? Звичайно, ні. Це означає лише те, що 
права людини належать особисто кожній людині, а 
не народам, расам, класам або трудовим колекти-
вам. Визнання цього значно спрощує визначення 
суб’єкта прав. Погодьтеся, набагато простіше дати 
визначення поняттю «людина», ніж з’ясувати, де 
починається і де закінчується той чи інший клас або 
етнос. І хоча ідея далеко не нова, визнання індиві-
дуальності як однієї з головних характеристик прав 
людини стало революційним відкриттям ХХ сто-
ліття. І це визнання робить сучасну концепцію прав 
людини менш вразливою. 

Оперування загальними категоріями — соціаль-
ними, етнічними, професійними, віковими та іншими 

групами, — на думку директора Центру Громадян-
ських Свобод Олександри Матвійчук, є мовою та 
предметом політики. Мовою ж прав людини ми 
будемо говорити про права кожної окремої людини, 
що відносить себе до тієї чи іншої групи. Координатор 
чернігівської громадської організації «М’АРТ» Сергій 
Буров пояснює це тим, що кожна людина перебуває 
у своєму особливому становищі навіть тоді, коли про-
блема, від якої вона потерпає, стосується цілої групи 
людей. Кожен із нас в однаковій ситуації відчуває себе 
по-різному. Це залежить від особистих рис і відмін-
ностей. Це одна з важливих причин, чому людській 
гідності не можна дати визначення, або перетворити 
її на жорстку норму. Людина з інвалідністю, яка пере-
сувається лише за допомогою візка, може відчувати 
приниження і дискримінацію, не маючи можливості 
потрапити до залу суду, в той час, коли інша людина 
нічого подібного не відчуває. 

Концепція прав людини продовжує своє станов-
лення. Наприкінці ХХ століття було сформульовано 
концепцію «колективних» або «солідарних прав». 
Суб’єктом цих прав є великі людські спільноти — 
суспільні групи, народи та навіть держави. Вони вини-
кли як відповідь на часті війни, бідність, стихійні та 
екологічні лиха, які трапляються у низці регіонів світу 
і відповідно унеможливлюють забезпечення всього 
комплексу прав людини. Ідея колективних прав поля-
гає у справедливому перерозподілі ресурсів між кра-
їнами світу для створення в найбідніших із них умов 
для реалізації прав першого та другого поколінь. Не 
заперечуючи необхідності справедливого перерозпо-
ділу ресурсів, професор Центрально-Європейського 
університету Віктор Осятинський, зауважує, що ці 
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права надто часто стають інструментом політичних 
маніпуляцій. Наприклад, у деяких країнах вони вико-
ристовуються авторитарними режимами як підстава 
для відмови від зобов’язань з дотримання громадян-
ських і політичних прав. Стверджуючи, що спочатку 
потрібен «сталий розвиток» і «добробут», що лише 
після їх здобуття можна говорити про реалізацію прав 
і свобод, влада цих держав вимагає ресурсів від розви-
нутих країн. Але, оскільки слабкі суспільства цих країн 
не здатні контролювати владу, отримані ресурси прив-
ласнюються правлячими колами й не доходять до «кін-
цевого споживача» — людей, котрі там проживають. 
Більшість теоретиків не вважають колективні права 
правами людини саме через те, що така класифікація 
фактично унеможливлює визначення суб’єкта прав та 
суб’єктів, які мають гарантувати їх реалізацію. 

1.6 солідАрНість6

Сучасна концепція прав людини має три основних 
складових — філософську, юридичну та етичну. Якщо 
представити цю концепцію у вигляді будівлі, то філо-
софія буде її фундаментом, цеглини чітких юридич-
них норм і механізмів захисту складають її стіни, а 
етика — або ж «культура прав людини» — слугує роз-
чином, який міцно скріплює між собою всі елементи 
конструкції. 

6 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.

Етика також складається з декількох інгредієн-
тів — обізнаності, свідомості, взаємоповаги — але 
головним із них є солідарність. Саме її часткова маса 
чи не передусім визначає, наскільки надійним буде 
цей розчин. 

Колись французький філософ Шарль Луї де Мон-
теск’є сказав мудрі слова: «Несправедливість, допу-
щена щодо однієї людини, є загрозою всім нам». І 
навіть зараз, через 250 років, важко простіше та влуч-
ніше пояснити, що таке солідарність і чому вона важ-
лива. Солідарність починається тоді, коли ми усвідом-
люємо, що кожна людина на землі має такий самий 
обсяг прав, що й ми. Що гідність кожної людини так 
само вразлива і потребує захисту. Солідарність — це 
розуміння того, що кожне посягання на гідність іншої 
людини — це виклик самій людській природі, а зна-
чить — виклик і нам також. Непричетних не існує. 

І це усвідомлення не тільки диктує нам необхід-
ність утримуватися від дій, що провокують наступ 
на гідність інших людей, але й спонукає вставати на 
допомогу тим, хто захищає свої права та свободи. 
Навіть тоді, коли це безпосередньо не зачіпає наших 
інтересів. Навіть тоді, коли ми не поділяємо поглядів 
тих, хто потребує підтримки. 

Без солідарності неможлива жодна справжня 
перемога. Влада набагато сильніша за нас, її не пере-
конують голоси одиниць. А от коли одиниці об’єдну-
ються, щоби разом заявляти свої вимоги, влада просто 
змушена дослухатися. 

Об’єднуючись, ми робимо сильнішими один одного 
і, зрештою, можемо стати сильнішими за владу. 

Саме завдяки такому об’єднанню базові людські 
потреби одна за одною були визнані невід’ємними 
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правами та закріплені на рівні правових норм. Цей 
складний і драматичний процес тривав багато століть. 
Люди, висуваючи владі свої вимоги, одержували пере-
моги та терпіли поразки. Але перемог було більше і 
зараз усі ми можемо користуватися цими здобутками. 

Прикладам такої солідарної боротьби можна 
присвятити окремий посібник. Наведемо тут лише 
декілька найвагоміших. Наприклад, на початку ХІІІ 
століття незадоволені посиленням королівської влади, 
посяганням короля на їх свободу та власність англій-
ські барони змогли об’єдналися з духовенством, лица-
рями та частиною вільних громадян і висунути свої 
вимоги королю Іоанну Безземельному. Навряд чи він 
за власною волею відмовився б від своєї фактично 
необмеженої влади, але сила протесту була більшою 
за силу його війська, і він був змушений визнати та 
гарантувати протестувальникам той обсяг прав і при-
вілеїв, який вони вимагали. Так у 1215 році народилася 
Велика Хартія Вольностей — документ, який суттєво 
вплинув на становлення британського конституціона-
лізму та розвитку концепції прав людини загалом. 

Через 500 років після цього також англійці (але вже 
на іншому континенті), які були обурені несправедли-
вими, постійно зростаючими податками та нерівним 
ставленням до них з боку метрополії, постали проти 
влади і, зі зброєю в руках, здобули незалежність від 
Британської Корони. Люди, котрі належали до різних 
політичних класів і соціальних груп, змогли об’єдна-
тися заради захисту фундаментальних цінностей — 
людської гідності, рівності та свободи. Так народилися 
Сполучені Штати Америки — перша у світі країна, 
яка поклала принципи прав людини в основу своєї 
державності. 

Але за реалізацію проголошених в американській 
конституції прав багатьом американцям довелося 
боротися ще понад 200 років. До середини ХХ сто-
ліття дискримінація темношкірого населення була 
законодавчо закріплена у багатьох штатах. Пооди-
нокі протести, що спалахували то тут, то там протя-
гом двох століть, суттєво не впливали на ситуацію. 
Протест Рози Лі Паркс, темношкірої швачки, яку 
було засуджено за відмову залишити місце, призна-
чене «тільки для білих» у громадському транспорті, 
також розчинився б у десятках попередніх протестів, 
якщо б на її підтримку не виступили тисячі обурених 
американців. Після бойкоту темношкірим населенням 
громадського транспорту у Монтгомері, який тривав 
майже рік і завдав величезних збитків перевізникам, 
влада штату була змушена скасувати несправедливий 
місцевий закон. Знадобилося ще понад 10 років мітин-
гів, піших походів на Вашингтон, сутичок із поліцією, 
судових позовів, крові та сліз, але завдяки об’єднанню 
зусиль сотень тисяч американців законодавчу дис-
кримінацію темношкірих було скасовано остаточно. 
Не менш тривалою і драматичною була, наприклад, 
боротьба жінок за рівні з чоловіками виборчі права, 
яка у багатьох розвинутих країнах завершилася пере-
могою лише наприкінці ХХ століття. І яка, також, не 
була б успішною без активної солідарної підтримки. 

Ми різні. Наші уподобання та прагнення часто 
суттєво відрізняються. Тому об’єднуватися не завжди 
легко. Але, зрештою, наші відмінності не такі й великі 
порівняно з тим, що нас об’єднує — кожен із нас 
є людиною, кожен з нас однаково відчуває біль та 
бажає бути вільним від приниження людської гідно-
сті. Ми маємо пам’ятати, що в силу своєї природи 
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держава завжди прагнутиме звужувати наші свободи 
і буде порушувати наші права. І для того, щоб про-
тистояти її організованій силі, людям завжди будуть 
потрібні мужність і солідарність. 

1.7 НедИскрИміНАція7

Зрозуміти що таке дискримінація неможливо без 
розуміння, що таке рівність і як це поняття пов’язане 
із правами людини. 

Рівність ми розуміємо по-різному. Одні вважа-
ють, що рівність — це справедливий розподіл мате-
ріальних благ: усі мають отримати рівну долю. Чим 
закінчуються спроби втілити цей підхід у життя, ми 
можемо побачити на прикладі періоду більшовизму. 
Інші вважають, що рівність — це забезпечення рів-
них можливостей на початку життя (що, звичайно, 
не гарантує рівності у подальшому). Але що б ми не 
вкладали в поняття «рівність», усі ми погоджуємося, 
що це щось дуже важливе, щось тісно пов’язане з 
поняттям «справедливість». І незалежно від нашого 
про неї уявлення, рівність перед законом, рівність 
у можливостях реалізувати свої права — це один із 
наріжних каменів сучасної концепції прав людини. 
Саме на ньому й тримається будівля. Забери його — і 
концепція стане руїною, як це сталося зі всіма попе-
редніми спробами проголосити права не для всіх, а 
лише для представників обраних груп. 

7 При підготовці використано Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.

Принцип рівності закріплений у всіх основопо-
ложних міжнародних угодах у сфері прав людини та 
у більшості демократичних конституцій. 

Дискримінація — це намагання заперечити 
прин цип рівності. Дискримінація — це, насампе-
ред,  раціонально не обґрунтоване обмеження прав 
і повноважень людини через належність її до пев-
ної меншини. Для ілюстрації цього визначення 
польський правозахисник Марек Новицький навів 
дуже влучний приклад — заборона незрячим керу-
вати автомобілем не буде дискримінацією незрячих, 
тому що таким чином забезпечується безпека решти 
людей. А от заборона керувати автомобілем людям 
з білим волоссям, або темною шкірою була б оче-
видною дискримінацією, оскільки таке обмеження 
не має жодного раціонального обґрунтування. З 
іншого боку, дискримінацією є також і необґрун-
товано рівне ставлення до суб’єктів, які очевидно 
нерівні за своїми можливостями. Так, наприклад, 
людина на інвалідному візку не може реалізувати 
більшість своїх прав через архітектурну недоступ-
ність більшості адміністративних будівель. Для того, 
щоб вважати дотриманими її права на освіту або 
на справедливий суд, недостатньо просто не заборо-
няти їй відвідувати відповідні установи — держава 
має забезпечити цю людину всім необхідним облад-
нанням і створити таке середовище, яке вирівняє її 
можливості з іншими людьми. Не менш важливими 
для розуміння цієї теми є поняття «більшості» та 
«меншостей». Самі по собі ці категорії дуже від-
носні. За певними ознаками кожен і кожна із нас 
може зарахувати себе як до більшості, так і до цілої 
низки меншостей — якщо не за етнічною прина-
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лежністю чи релігією, то вже точно за звичками, 
захопленнями, політичними або культурними упо-
добаннями, фізичними або психологічними особли-
востями тощо. Розуміння цього змушує нас уваж-
ніше ставитися до потреб та інтересів тих, хто нас 
оточує. 

Але в будь-якому випадку питання прав людини 
не вирішуються більшістю голосів. Наприклад, не 
можна виносити на референдум питання повер-
нення смертної кари, або позбавлення всіх пред-
ставників певної етнічної громади права голосу-
вати на виборах — з високою долею вірогідності 
можна припустити, що більшість проголосує, не 
врахувавши інтересів тих, хто понесе на собі тягар 
наслідків прийнятих рішень. Вважається, що у демо-
кратичному суспільстві більшість здійснює владу, а 
саме від свавілля влади гідність кожної особисто-
сті захищають права людини. І саме інтереси пред-
ставників меншостей, сформульовані мовою прав 
людини, обмежують владу більшості у демократич-
ному суспільстві. 

Але, на жаль, історія демонструє, що люди часто 
намагаються заперечити рівність і обмежити права 
інших людей. У минулому в багатьох правах відмов-
ляли рабам і представникам нижчих класів, інозем-
цям. Декларація незалежності Сполучених Штатів 
Америки проголошувала рівність усіх людей у гід-
ності та правах, але коло «всіх людей» було доволі 
обмеженим — до нього не входили жінки, діти, тем-
ношкірі та, навіть, італійці з ірландцями. Знадоби-
лося ще понад 100 років запеклої боротьби для того, 
щоб темношкірі американці були звільнені з рабства 
та майже 200 років — для того, щоб позбутися при-

низливих законів, якими закріплювалася дискримі-
нація афроамериканців. 

В освіченій Європі жінки століттями боролися за 
рівні з чоловіками права. У 1907 році вперше у світі 
жінки були обрані до законодавчого органу — сейму 
Фінляндії. Німкені отримали право голосу лише у 
1918 році, а англійки — у 1928 році. У Франції жінки 
отримали можливість голосувати на виборах лише у 
1946 році. До 1971 року Швейцарія відмовляла грома-
дянам жіночої статі в праві обирати і бути обраними, 
а у деяких кантонах голосувати на місцевих виборах 
швейцарки змогли лише після 1991 року. 

Гітлерівська Німеччина позбавила прав людей з 
фізичними вадами та психічними розладами, гомо-
сексуалів, ромів і євреїв. Закони Радянського Союзу 
дозволяли знищувати тих, хто був незгоден з офіцій-
ною ідеологією. Такою ситуація залишається у Північ-
ній Кореї. У деяких теократичних країнах до сьогодні 
не визнаються права представників не домінуючих 
конфесій, а за відступ від офіційної релігії людині 
може загрожувати смерть. 

Рівність рідко дається у подарунок. У всі часи 
люди докладали багато зусиль для її відстоювання. 
І не варто думати, що посягання на рівність — це 
щось віддалене у часі та просторі. Боротьба за неї і 
зараз триває навколо нас, в нашій країні, де представ-
ники низки меншин змушені доводити своє право не 
страждати від дискримінації. 
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1.8 обмежеННя8

Не вседозволеність, а відповідальність 
Те, що ми як людські істоти маємо низку прав, 

не означає того, що ми завжди можемо поводитися 
так, як нам заманеться. Часто наші права вступають 
у конфлікт із правами інших людей. Наприклад, наше 
право збирати та поширювати інформацію може 
вступити у конфлікт із правом іншої особи захища-
тися від втручання в її особисте життя. У випадку, 
коли інформація, яку ми збираємо та поширюємо, не 
впливає на життя суспільства — наприклад, якщо це 
просто чутки про людей, з якими ми разом навчає-
мося або працюємо, — наша свобода слова може, і 
навіть повинна, бути обмежена. А якщо ми доносимо 
до людей інформацію про нечесні вчинки політика, 
від рішень якого залежить доля багатьох, то, оче-
видно, має бути обмежене право на приватність цієї 
публічної особи. 

Людство вже давно зрозуміло, що користування 
правами пов’язане з відповідальністю перед суспіль-
ством. І саме ця відповідальність диктує необхідність 
обмежень. І так само давно філософи та правники 
намагалися сформулювати принципи, які регламенту-
ють втручання влади у права людини. Чи не вперше у 
законодавчому акті ми можемо побачити їх у Деклара-
ції прав людини та громадянина, яка була прийнята у 
1789 році у Франції. Там, зокрема, було записано таке: 

8 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.

«Свобода полягає у можливості робити все, що не є 
шкідливим для інших…. реалізація природних прав 
кожної людини має лише такі межі, які забезпечу-
ють іншим членам суспільства користування такими 
самими правами; такі межі можуть бути визначені 
лише законом… Закон може забороняти лише ті дії, 
які є шкідливими для суспільства… Закон може вста-
новлювати лише ті покарання, які безумовно і оче-
видно необхідні». 

Три умови обмеження 
Лише два права не можуть бути обмеженими за 

жодних обставин — це свобода від тортур і свобода 
від рабства. Решта прав людини можуть бути обмеже-
ними у певних ситуаціях. Однак, обмежуючи права 
людини, влада має неухильно дотримуватися визначе-
них умов, інакше таке втручання буде вважатися вже 
не обмеженням, а порушенням права. 

Що це за умови? Влада не може втручатися у права 
безпідставно — обмеження має переслідувати певну 
ціль. Окрім того, ціллю такого втручання у права не 
може бути будь-що. Вичерпний перелік таких цілей 
записаний у міжнародних договорах із прав людини 
та національних законах. До нього входять захист 
прав інших осіб і таких цінностей як безпека суспіль-
ства, територіальна цілісність та суверенітет держави, 
суспільна мораль, авторитет правосуддя — усього 
того, що у демократичних країнах визнано вкрай важ-
ливим для сталого розвитку суспільства. Крім цього, 
ніхто не може обмежити наші права, якщо можливість 
такого обмеження не передбачена законами нашої 
країни. І остання умова — форма обмеження права 
має бути прийнятною у демократичному суспільстві. 
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Втручання в право має бути пропорційним загрозі 
тим цінностям, які держава таким чином прагне захи-
стити, і не може перевищувати мінімальний рівень, 
необхідний для їхнього захисту. 

У Конституції України ми можемо знайти такий 
перелік цінностей, для захисту яких в окремих випад-
ках державі дозволено втручання у права та свободи 
людини: забезпечення національної безпеки, захист 
суверенітету і територіальної цілісності держави, 
забезпечення громадського порядку з метою запобі-
гання заворушенням чи злочинам, охорона здоров’я 
і моральності населення, порятунок життя людей і 
майна, захист прав і свобод інших людей, підтримка 
авторитету й неупередженості правосуддя. Цінності, 
заради яких може бути обмежене право, зазначені в 
тих самих статтях Конституції, якими це право гаран-
товане. Будь-які інші цілі обмеження прав не можуть 
вважатися легітимними. 

Ризикована необхідність 
Отже, права людини не тільки можна, а іноді й 

просто необхідно обмежувати — часто не існує іншого 
способу захистити права або забезпечити безпеку 
інших людей. Пошук відповіді на питання «Чиї права 
у даному конкретному випадку потребують більшого 
захисту?» часто буває дуже складним. Саме цим, серед 
іншого, й займаються національні та міжнародні суди. 

Але треба пам’ятати, що державі притаманно злов-
живати обмеженнями. Історія доводить, що часто під 
приводом захисту певних цінностей держава чинить 
наступ на права людини. Саме тому ми завжди повинні 
пильно стежити за діями законодавців та державних 
чиновників і бути готовими захищати власні права. 

1.9 ВерхоВеНстВо ПрАВА9

Верховенство права. Правова держава. Демократія.
Існує декілька важливих концепцій, які не пов’я-

зані з правами людини безпосередньо, але є своєрід-
ним «живильним середовищем», наявність якого доз-
воляє найбільш повно реалізувати права та свободи 
на практиці. Серед таких концепцій найважливішими 
для нас є «демократія», «правова держава» та «верхо-
венство права». 

Очевидно, що ми не зможемо реалізувати свої 
права та свободи у суспільстві, де представникам 
влади дозволено робити все, що їм заманеться. Пра-
вова держава та верховенство права і є тими принци-
пами, що покликані мінімізувати свавілля державної 
влади. 

Дуже просте і влучне визначення правової дер-
жави дав польський правозахисник Марек Новиць-
кий. На його думку, правова держава — це держава, 
де існують чіткі, зрозумілі для всіх і виконувані всіма 
правила гри. Така держава, де кожен і кожна можуть 
з великою долею вірогідності передбачити наслідки 
своїх вчинків. Так само передбачувані у правовій дер-
жаві мають бути й дії всіх суб’єктів владних повнова-
жень. 

Для досягнення цих цілей влада у правовій державі 
розподілена на законодавчу, виконавчу та судову — це 

9 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.
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робиться задля недопущення узурпації влади однією 
особою, органом або соціальною групою. Ще однією 
важливою ознакою правової держави є наявність сус-
пільного договору — конституції — а також уповно-
важеного та незалежного органу, який спостерігає 
за дотриманням положень конституції всіма гілками 
влади та відповідності діючих законів конституційним 
нормам. Таким органом у більшості демократичних 
країн є Конституційний суд. 

Дуже важливо, щоб люди в державі мали мож-
ливість впливати на процес розробки та прийняття 
цих правил гри, щоб існуючі правила були зрозу-
мілі, а влада докладала необхідних зусиль для того, 
щоб донести та роз’яснити їхній зміст до кожної 
людини. 

Правова держава передбачає взаємну відповідаль-
ність людини і влади. Людина бере на себе зобов’я-
зання дотримуватися законів, але й держава зобов’я-
зується якісно надавати кожному з нас всі необхідні 
«управлінські послуги» та створювати умови для реа-
лізації гарантованих кожній людині прав і свобод. 
А всі спори між людьми та між людиною і держав-
ною владою у правовій державі вирішує незалежний 
арбітр — суд. 

Отже, правова держава означає, що всі ми граємо 
за правилами і граємо чесно. Якщо хтось із гравців 
постійно порушує правила і не хоче визнавати своїх 
порушень, гра втрачає сенс. А це означає, що для збе-
реження гри потрібен взаємний контроль — держава 
має стежити за тим, щоб люди не порушували вста-
новлені правила, але ще важливіше, щоб суспільство 
пильно стежило за діями влади і реагувало у кожному 
випадку, коли представники влади порушують закон 

та перевищують надані їм повноваження. Для здійс-
нення цього контролю у правовій державі створю-
ються відповідні інституції та процедури. 

Кажучи про принцип «верховенства права», ми 
маємо на увазі те, що відносини між людьми та від-
носини людини і держави регламентуються винят-
ково системою права — конституцією та законами. І 
жоден чиновник, жоден державний орган, окрім най-
вищого законодавчого (в нашій країні таку функцію 
виконує Верховна Рада України), не може скасову-
вати, або свавільно вносити зміни до цих офіційно 
прийнятих правил. 

Принцип «верховенства закону» встановлює ієрар-
хію норм права і вказує на те, що жоден підзаконний 
акт (наказ, розпорядження, інструкція тощо) не може 
суперечити правовим актам вищого порядку — Кон-
ституції та законам, прийнятим парламентом. Вті-
лення цих концепцій ще не є гарантією дотримання 
прав людини. Адже гітлерівську Німеччину з певним 
узагальненням можна назвати правовою державою, де 
діяли чіткі правові норми і свавілля чиновників було 
зведено до мінімуму. Але на підставі прийнятих у цій 
країні законів було закатовано та вбито декілька міль-
йонів людей. Тому, після Другої світової війни, кон-
цепція «правової держави» була доповнена ще однією 
важливою складовою — необхідністю поваги до прав 
людини з боку державної влади. Побачивши звірства 
нацистів, людство дійшло висновків, що недостатньо 
просто наявності законів, які регулюють взаємини 
людей і влади. Ці закони мають ще й бути гуманними 
і захищати той мінімальний перелік загальновизна-
них цінностей і потреб людей, які ми зараз називаємо 
правами людини. 
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І наостанок, мабуть, варто сказати ще декілька 
слів про «демократію» — концепцію, яка також опо-
середковано, але доволі тісно пов’язана з концепцію 
прав людини. Кажучи про демократію, ми маємо на 
увазі суспільство, де представництво у владі, в інтере-
сах народу, здійснюється його представниками, обра-
ними за встановленими процедурами. Вважається, що 
такий державний устрій дає кожному та кожній із нас 
більше можливостей брати участь в управлінні спіль-
ними ресурсами, впливати на ухвалення рішень, від 
яких залежить наше сьогодення та майбутнє. 

Історія показує нам, що влада більшості також 
може бути нелюдяно жорстокою. Рішенням більшо-
сті було відправлено на смерть грецького філософа 
Сократа, саме більшість привела до влади у Німеч-
чині Адольфа Гітлера. Отже, демократія сама по собі 
також ще не є гарантією дотримання прав людини. 
Але, з іншого боку, важко навести приклади автори-
тарних, тоталітарних або теократичних країн, де б 
рівень дотримання прав людини був би вищим, ніж 
у демократичних країнах. З існуючих на сьогодні 
форм правління, саме демократія дає нам найбільше 
можливостей для реалізації та захисту своїх прав і 
свобод. 

Сучасне уявлення демократії також зазнало сут-
тєвих змін. Сьогодні, говорячи про демократію, ми 
вже не кажемо лише про прийняття рішень більші-
стю голосів. Ми розуміємо, що так само, як і будь-
яка інша влада, влада більшості має бути обмеже-
ною. І такими кордонами, які у демократичному 
суспільстві не дозволено перетинати владі, є права 
людини. 

1.10 ПрАВо НА жИття10

Право на життя відкриває більшість каталогів 
фундаментальних прав і свобод людини. Це не випад-
ково — життя є однією з головних людських цін-
ностей, і там, де це право не забезпечено належним 
чином, годі й говорити про дотримання решти прав. 

Що ми маємо на увазі, коли говоримо про право 
на життя? Це зовсім не означає, що нам гаранто-
ване безсмертя. Проте держава бере на себе обов’я-
зок утримуватися від навмисного позбавлення життя 
і захищати життя кожного з нас від протиправних 
посягань. Для цього влада має створити закони, які 
заборонять дії, що несуть загрозу життю людей, а 
також відповідні інституції, які стежитимуть за дотри-
манням цих законів. А у випадку загибелі людини 
держава мусить швидко та ефективно розслідувати 
всі обставини смерті і покарати винних. 

Варто зауважити, що навіть такий злочин як вбив-
ство людини, сам по собі не буде порушенням права 
на життя. Констатувати таке порушення ми можемо 
лише в разі бездіяльності держави у відповідь на 
спробу або факт скоєння цього злочину — якщо 
держава не проведе швидкого та ефективного роз-
слідування обставин загибелі людини, виявлення та 
покарання винних. Саме про це і йшлося у рішенні 
Європейського суду у справі викрадення та вбивства 
відомого українського журналіста Георгія ¥онґадзе. 

10 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.
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Суд визнав, що держава порушила право на життя 
¥онґадзе саме тим, що швидко та неупереджено не 
розслідувала обставини його смерті. 

Право на життя не є абсолютним і, за певних 
обставин, може бути обмеженим. Наприклад, якщо 
людина вчиняє дії, які загрожують життю та здоров’ю 
інших людей, для запобігання такої загрози співро-
бітники правоохоронних органів можуть застосувати 
зброю. Але такі дії представників держави мають бути 
чітко регламентовані, і загроза незворотних наслідків 
від дій нападника має бути дуже й дуже обґрунто-
ваною. Інакше державу можна вважати порушни-
цею права на життя. Як, наприклад, Великобританію 
у рішенні щодо справи Маргарет Маккан, сина якої 
було помилково вбито бійцями спецпідрозділу під час 
затримання за підозрою у підготовці теракту. 

Крім цього, право на життя зобов’язує державу 
зробити все для того, щоб мінімізувати всі передбачу-
вані ризики для життя людей. В одній зі справ Євро-
пейський суд зробив висновок, що Росія порушила 
право на життя людей кабардино-балкарського міста 
Тарнауз, зруйнованого зсувом ґрунту. Згідно з рішен-
ням Суду, порушення полягало в тому, що, маючи 
інформацію про високу вірогідність майбутньої при-
родної катастрофи, влада не вжила всіх необхідних 
заходів для того, щоб врятувати людей. 

На рівні навчального закладу виконання владою 
своїх зобов’язань у сфері права на життя може бути, 
наприклад, обладнання приміщень всіма необхідними 
протипожежними засобами (запасними виходами, 
вогнегасниками, вказівниками тощо) та роз’яснення 
всім учням і вчителям правил дій під час надзвичай-
них ситуацій. 

1.11 сВободА Від тортУр11

Свобода від тортур і жорстокого поводження є 
одним із двох «абсолютних» прав людини — таких, 
які не можуть бути обмеженими за будь-яких обста-
вин. Сьогодні ми визнаємо, що не існує таких при-
йнятних для демократичного суспільства цілей, заради 
яких з людини можна було б знущатися або завдавати 
їй фізичного болю. 

Але ще не так давно, менше ніж два століття тому, 
тортури були цілком прийнятні і застосовувалися у 
країнах Європи як міра покарання за скоєні злочини. 
Навіть за дрібну крадіжку людині завдавали силь-
них фізичних страждань. За більш серйозні провини 
людину могли позбавити життя, завдаючи нестерп-
ного болю. Нерідко це робилося публічно. Вважалося, 
що таким чином можна зменшити злочинність. Сто-
річчя безглуздої жорстокості спростували це твер-
дження. З кінця XVII століття катування в європей-
ських країнах почали замінювати на більш гуманні 
способи покарання — виправні роботи та позбав-
лення волі. Протягом ста років — з другої половини 
XVIIІ до другої половини XІХ століття — низка євро-
пейських держав повністю заборонила застосування 
тортур. У Російській імперії тортури були формально 
відмінені у 1801 році, проте вироки до покарання 
шпіцрутенами, які нараховували кілька тисяч ударів, 
виносили і в сорокові роки XІХ століття. А у деяких 

11 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.
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країнах Європи тілесні покарання щодо дітей були 
законодавчо скасовані лише на початку ХХІ століття. 
Протягом ХХ століття, особливо у другій його поло-
вині, усвідомлення цінності людської особистості 
продовжило зростати. Навмисне завдання болю та 
знущання були визнані неприпустимими. Тортури 
та тілесні покарання були не тільки повністю забо-
ронені, а й криміналізовані у більшості країн світу. 
Але чи можна сказати, що тортури, жорстоке і таке, 
що принижує людську гідність, поводження залиши-
лись у минулому? На жаль, ні. У ХХ столітті тортури 
знову стали практикою в країнах з тоталітарними, 
диктаторськими та іншими репресивними режимами 
(зокрема — у нацистській Німеччині, Радянському 
Союзі, Китаї, латиноамериканських та африканських 
диктатурах та, навіть, у США). Проте їх застосування 
ґрунтується, як правило, вже не на законі, а на таєм-
них наказах та інструкціях. Дані досліджень, які про-
водять українські правозахисні організації, свідчать 
про те, що попри законодавчу заборону міліціонери 
нерідко застосовують до затриманих та підозрюва-
них знущання й тортури. За даними Харківської пра-
возахисної групи, у 2010 році в Україні було зафіксо-
вано понад 780 тис. випадків незаконного насильства 
з боку працівників міліції — тобто українські міліці-
онери порушують заборону жорстокого поводження 
кожні 40 секунд. 

Треба розрізняти три ступені неприпустимого пово-
дження з людиною. Тортури є найгіршим із них. Для 
тортур або нелюдяного поводження характерно нав-
мисне заподіяння людині сильного фізичного болю або 
моральних страждань із метою отримання від неї пев-
ної інформації, або задля того, щоб змусити її зробити 

певні дії, або утриматися від певних дій. Саме таку 
ступінь неналежного поводження з людиною Євро-
пейський суд з прав людини встановив у справі «Афа-
насьєв проти України». Заявник скаржився, що його 
жорстоко побили харківські міліціонери, вимагаючи, 
щоб він зізнався у скоєнні кримінального злочину. 

Жорстоким поводженням може бути визнано 
також і завдання сильних моральних страждань. Так, 
наприклад, Європейським судом з прав людини таким 
поводженням була визнана передача владою Британії 
владі Сполучених Штатів пана Сьорінга, якому у США 
загрожувала смертна кара. Суд у своєму рішенні зазна-
чив, що очікування смертної кари спричиняє людині 
сильні моральні страждання і екстрадиція людини до 
країни, де їй загрожує подібне нелюдське покарання, 
є неприпустимою. Також порушенням заборони кату-
вань і жорстокого поводження визнається екстра-
диція людей до країн, де їм загрожує застосування 
тортур. Прикладом таких рішень є справа пана Сааді, 
якого влада Італії намагалася передати владі Тунісу, де 
його за звинуваченням у тероризмі очікувало тривале 
ув’язнення та жорстоке поводження. 

Особливу увагу Європейський суд звертає на 
випадки, коли людина перебуває в ситуації повної 
залежності від представників влади — затримана полі-
цією чи іншими уповноваженими на це службами або 
ув’язнена. На думку Суду, у подібних ситуаціях пред-
ставники влади мають ще пильніше дбати про те, щоб 
людина не страждала від неналежного поводження. І, 
якщо людина скаржиться на жорстоке поводження з 
боку чиновників таких установ, то саме держава має 
навести переконливі докази відсутності своєї вини. 
Так, наприклад, у справі «Рібіч проти Австрії» заяв-
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ник скаржився на завдання йому тілесних ушкоджень 
під час допиту у поліції, проте поліцейські чиновники 
стверджували, що пан Рібіч сам завдав собі ушко-
джень під час доставляння до відділку. Але у своєму 
рішенні Європейський суд наголосив на своєрідній 
«презумпції винуватості держави» і необхідності саме 
чиновників, у повній залежності від яких знаходилася 
людина, аргументовано доводити свою непричетність 
до нанесення ушкоджень. 

Варто зауважити, що жорстоке або таке, що при-
нижує людську гідність, поводження чи покарання 
заборонено не тільки представникам держави, а й 
усім іншим особам. До обов’язку держави входить 
попередження неналежного поводження шляхом 
законодавчої заборони подібних дій та встановлення 
відповідальності для порушників. У справі «Костел-
ло-Робертс проти Сполученого Королівства» Євро-
пейський суд хоча й не встановив, що тілесне пока-
рання семирічної дитини не досягло того ступеню, 
щоб вважати його поводженням, яке принижує люд-
ську гідність, але зауважив, що держава не має права 
ухилятися від відповідальності за дотримання прав 
людини, делегуючи свої повноваження з виховання 
приватним закладам або особам. Швидке та ретельне 
розслідування повідомлень про застосування тортур 
також є важливою частиною обов’язків держави 
в цій сфері. У 2007 році Європейський суд виніс 
рішення у справі «Маммадов проти Азербайджану», 
у якому визнав порушення свободи від тортур саме 
через те, що владою країни не було проведено ефек-
тивного розслідування повідомлень пана Маммадова 
про катування, які застосовувалися до нього під час 
поліцейського арешту. 

Меншим ступенем неналежного поводження є 
поводження, «яке принижує гідність людини». Таке 
поводження також заборонене. Згідно стандартів 
Європейського суду, «таким, що принижує гідність», 
вважається поводження, внаслідок якого жертва від-
чуває страх, моральні страждання, неповноцінність і 
приниженість. Причому, це може бути викликано як 
діями, так і бездіяльністю посадових осіб. Наприклад, 
«таким, що принижує гідність», а іноді й навіть «нелю-
дяним» поводженням визнається ненадання медичної 
допомоги затриманим або ув’язненим у випадках, 
коли це загрожує життю людини, або може мати непо-
правні наслідки для її здоров’я. Такими можуть бути 
визнані й умови утримання у місцях несвободи. Саме 
це встановив Європейський суд у справі «Калашніков 
проти Росії», де заявник скаржився на переповнення 
камер для утримання засуджених, холод і погані сані-
тарні умови. 

Боротьба проти застосування тортур триває в 
Україні і сьогодні. Вже кілька років поспіль 26 червня 
у Всесвітній день пам’яті жертв катувань у найбіль-
ших обласних центрах проходять акції, покликані 
привернути увагу суспільства та влади до проблеми 
застосування тортур у поліції. Активну участь в орга-
нізації цих акцій беруть і випускники освітніх заходів 
програми «Розуміємо права людини». Найпотужніша 
у світі правозахисна організація Amnesty International 
у 2012 році зібрала та передала президенту України 
понад 25 тис. підписів під петицією із закликом вжити 
негайних заходів для припинення тортур і безкар-
ності міліції. 
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1.12 сВободА соВісті тА ВіросПоВідАННя12

Свобода думки, совісті та релігії, або, як її частіше 
називають, «свобода віросповідання», була одним із 
перших прав, відстоювання якого об’єднало багатьох 
людей у європейських країнах. Драматична історія 
становлення цієї свободи своїм коріння глибоко  сягає 
у Середньовіччя і тісно пов’язана зі становленням 
всієї концепції прав людини. У середні віки в Європі 
влада католицької церкви була майже безроздільною і 
навіть європейські монархи не могли правити без під-
тримки Папи Римського. Католицькі догмати відігра-
вали велику роль у повсякденному житті європейців, 
будь-яке інакомислення суворо каралося інквізицією. 
Але вже у XIV столітті з’явилися перші паростки 
спротиву владі католицької церкви: спочатку про-
фесор Оксфордського університету Джон Вікліф 
проголосив необхідність знищення системи пап-
ського правління і виклав Біблію доступною для бага-
тьох англійців рідною для них мовою. Саме погляди 
Вікліфа та його послідовника, чеського пастора Яна 
Гуса, заклали основу для майбутньої Реформації — 
проголошеного німецьким професором богослов’я 
Мартіном Лютером масового релігійного та суспіль-
но-політичного руху, в результаті якого виникли та 
утвердилися чисельні нові християнські конфесії, які 
не сприймали авторитет католицької церкви. Проти-

12 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.

стояння послідовників різних протестантських течій 
католикам набуло форми кривавих воєн, тривало 
понад сто років, привело до виникнення на теренах 
Європи низки національних держав і прийняття важ-
ливих міждержавних угод, якими людям було гаран-
товано свободу віросповідання. Пізніше, англійським 
Біллем про права 1689 року, за особою було визнано 
право мати свою власну думку і переконання. У 
Франції принцип свободи совісті був проголошений 
у Декларації прав людини і громадянина 1789 року: 
«Ніхто не може бути переслідуваним за свої переко-
нання, навіть релігійні, за умови, що їх оприлюднення 
не загрожує громадському порядку». Протягом ХVIII 
та XIX століть поняття свободи совісті еволюціону-
вало від вимоги визнання права сповідувати будь-яку 
релігію до права заперечувати її, бути атеїстом. 

Сьогодні свободу думки, совісті та релігії ми розу-
міємо як право кожної людини самостійно обирати та 
сповідувати будь-яку релігію, або не сповідувати жод-
ної. Іншими словами, ніхто не може змушувати нас 
розділяти ті чи інші погляди. Свій світогляд ми фор-
муємо самі і ніхто не має права нав’язувати нам свої 
переконання. На щастя, просто не існує засобів, які б 
усупереч волі людини змушували б її змінювати свій 
світогляд. Саме тому деякі теоретики права зарахову-
ють першу складову цієї свободи — свободу думки — 
до абсолютних (не обмежуваних) прав людини. 

Але не завжди достатньо просто вірити у щось. 
Люди, які сповідують певну релігію, потребують і пев-
них умов для проведення обрядів. І це також є важ-
ливою складовою свободи віросповідання: держава 
не може забороняти віруючим будувати такі культові 
споруди, які вони вважають за потрібне, носити такий 
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одяг та символи, які відповідають їхнім догматам, а 
також повинна надати їм можливість збиратися для 
колективного здійснення релігійних церемоній і захи-
стити від можливих проявів агресії. Свобода думки 
совісті та релігії вимагає від держав нейтральності 
та забороняє їм втручатись у внутрішні справи релі-
гійних громад. Через недотримання цього принципу 
Європейський суд з прав людини визнав порушення 
у справі «Хасан та Чауш проти Болгарії», влада якої 
своїм рішенням змінила керівництво та статут мусуль-
манської громади. 

Сповідуючи ту чи іншу релігію, людина також 
має право пропагувати свої погляди та намагатися 
переконати в їх істинності оточуючих. Заборона на 
розповсюдження своїх релігійних поглядів у спосіб, 
що не перешкоджає іншим реалізовувати свої права, 
найімовірніше буде визнаний порушенням свободи 
віросповідання, як це констатував Європейський суд 
у справі «Коккінакіс проти Греції», де заявника зі 
свідків Ієгови було заарештовано за спробу переко-
нати жінку прийняти його віру. Але у іншій справі — 
«Калач проти Туреччини» — Суд не знайшов пору-
шення цього права у діях держави, яка звільнила 
військовослужбовця, котрий, всупереч обмеженням, 
які накладала на нього військова служба, поширюючи 
свої релігійні погляди, закликав до зміни державного 
ладу.

Також свобода думки, совісті та релігії встановлює 
рівність усіх віруючих і невіруючих перед законом та 
їхні рівні можливості у реалізації власних прав. Це 
не означає, що всі держави мають бути світськими, 
але навіть у країнах з теократичним устроєм не може 
бути жодної релігії, послідовникам якої надавалися 

б переваги за рахунок зменшення обсягу прав пред-
ставників інших віросповідань. Так, наприклад, Євро-
пейський суд визнав порушення цього права у справі 
«Мануссакіс проти Греції», де владою була законо-
давчо закріплена несправедлива вимога до всіх релі-
гійних організацій погоджувати свою діяльність з 
домінуючою у країні православною церквою. 

У законодавстві нашої країни принцип релігійного 
плюралізму відображено так: «Церква в Україні відо-
кремлена від держави. Усі релігії, віросповідання та 
релігійні організації є рівними перед законом. Вста-
новлення будь-яких переваг або обмежень однієї 
релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо 
інших не допускається. Державна система освіти в 
Україні відокремлена від церкви, має світський харак-
тер. Доступ до різних видів і рівнів освіти надається 
громадянам незалежно від їх ставлення до релігії». 
Але, на жаль, ці принципи розділяються не всіма і не 
всюди — у світі й досі є країни, де духовенство домі-
нуючої релігії претендує на безроздільну владу над 
приватним життям та думками людей, і де зміна своїх 
релігійних переконань карається смертю. 

Свобода віросповідання не є абсолютним правом 
і може бути обмеженою у законний та пропорцій-
ний спосіб із метою захисту цінностей, прийнятих у 
демократичному суспільстві. Не буде визнано пору-
шенням свободи віросповідання заборона діяльності 
релігійних організацій, які закликають до насильства, 
підривають основи демократичного суспільства або 
в інший спосіб створюють перешкоди для реалізації 
прав інших людей. 
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1.13 ПрИВАтНість13

Право на повагу до приватного та сімейного життя, 
або, як його часто називають, — право на приват-
ність, — має дуже багато аспектів. Це не дивно, адже 
особисте життя людини є надзвичайно багатогранним 
і кожен його прояв потребує захисту від втручань. 
Сьогодні стандарти права на приватність охоплюють 
і житло, і комунікації, особисті речі і тіло людини, 
а також стосунки між партнерами та взаємини дітей 
і батьків. Але всю цю багатогранність, за влучним 
висловом американського судді Томаса Кулея, можна 
звести до «права на те, щоб тебе залишили у спокої». 

Першою віхою на шляху становлення права на 
приватність була недоторканність житла людини, 
яку було закріплено в англійському праві ще у XVII 
столітті. У звіті британського парламенту 1763 року 
ми можемо знайти такі чудові слова: «Найбідніша 
людина може оголосити непокору владі корони, зна-
ходячись у стінах власної хатини. Вона може бути руї-
ною з дахом, що здригається від вітру та протягів, в 
неї може увірватися буря і дощ, але король Англії у 
неї увірватися не може. Вся його сила закінчується 
біля порога старого житла». У період буржуазних 
революцій це право було гарантовано конституціями 
низки європейських країн та поправками до консти-
туції США. А вже після Другої світової війни право 

13 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.

на приватність було закріплене у більшості основопо-
ложних міжнародних угод у сфері прав людини. Сьо-
годні, згідно стандартів права на приватність, кожна 
людина може розраховувати на захист від вторгнення 
не тільки у житло, яким вона володіє на правах влас-
ності, а й у приміщення, які вона займає тимчасово, 
наприклад, — номер у готелі, або купе поїзда. Крім 
цього, порушенням недоторканності житла вважа-
ються і такі дії влади, внаслідок яких суттєво погір-
шується якість життя людей. Наприклад, у 2011 році 
Європейський суд з прав людини прийняв рішення у 
справі «Гримковська проти України». Заявниця скар-
жилася на погіршення життєвих умов та стану здо-
ров’я через те, що місцева влада дозволила рух ван-
тажного транспорту непридатною для цього дорогою, 
яка проходила біля її будинку. Тиха міська вулиця 
раптом перетворилася у міждержавну автостраду. 
Наслідком цього стали пил, смог, сморід та поступове 
руйнування багатоквартирного будинку. Суд вста-
новив порушення права на приватність і зобов’язав 
Україну сплатити заявниці 10 тис. євро як компенса-
цію за завдані моральні збитки. 

Із часом уявлення про межі свободи особистого та 
сімейного життя суттєво розширилися. Відколи у 1890 
році відомі американські вчені-правники Самюель Уор-
рен і Луїс Брендейс опублікували статтю «Право на 
приватність», юристи не перестають сперечатися про 
те, що воно означає. Прогрес і зміна класової структури 
суспільства принесли розуміння того, що приватність 
не обмежується лише недоторканністю житла. Юристи 
кажуть про те, що право на приватність покликане 
забезпечувати людині щонайменше три речі: таємницю, 
анонімність і можливість усамітнитися. 
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Ще одним важливим аспектом права на приват-
ність є заборона збирати, зберігати та розповсю-
джувати інформацію про нас без нашої на це згоди. 
Це означає, що ніхто не має права поширювати ту 
інформацію про нас, яку ми не хочемо робити публіч-
ною, — наші стосунки з іншими людьми, стан нашого 
здоров’я, фотографії та приватні висловлювання, бан-
ківську інформацію або професійні таємниці. Вперше 
увагу до цього аспекту права на приватність було при-
вернуто на початку ХХ століття: у 1902 році амери-
канська компанія «Форбінбогс» випустила декілька 
тисяч рекламних листівок, на яких була фотографія 
дівчини — міс Робертсон. Дівчина не давала згоди на 
використання цієї фотографії і, щоб захистити себе, 
була змушена звернутися до суду. Суд визнав пору-
шення і в результаті у штаті Нью-Йорк був прийнятий 
закон, який встановлював, що «будь-яка особа, фірма 
чи корпорація, які в рекламних чи комерційних цілях 
використовують ім’я або обличчя будь-якої живої на 
даний момент людини без її згоди, здійснюють зло-
чин». Інший приклад — справа «Z проти Фінляндії», 
де заявниця скаржилася на те, що в ході судового слід-
ства була розголошена інформація про її ВІЛ-позитив-
ний статус. Поширення у пресі її медичного діагнозу 
значно ускладнило життя цієї людини. Європейський 
суд постановив, що, оскільки подібні дані про стан 
здоров’я людини мають дуже делікатний та особистий 
характер, будь-які дії держави, спрямовані на їх роз-
голошення без згоди пацієнта, є порушенням статті 8 
Європейської Конвенції з прав людини. 

Однак, варто зазначити, що не всі люди однаково 
захищені цим правом від прискіпливої уваги суспіль-
ства. Якщо людина є членом уряду або депутатом пар-

ламенту, публічним політиком або обіймає державну 
посаду — «інформаційний імунітет» такої людини 
є меншим, ніж у більшості з нас, і преса має право 
поширювати більше особистої інформації про таких 
публічних людей. Відповідь на питання «Чому це 
так?» дуже проста: якщо від рішень і вчинків людини 
залежить доля багатьох людей, суспільство має право 
більше знати про таку особу. Публічні особи змушені 
приймати критику з боку суспільства. Так у 1991 році 
Європейський суд не знайшов порушення права на 
приватність відомого австрійського політика пана 
Грабхера-Мейера, передвиборчі заяви якого різко 
критикував журналіст пан Обершлик. У своїй статті 
він навіть назвав політика ідіотом. Європейський суд 
у своєму рішенні зазначив, що «Ступінь допустимої 
критики щодо політика є більш широким, аніж щодо 
приватної особи… Перший повинен проявляти більшу 
ступінь терпимості, особливо коли він сам робить 
публічні заяви, які здатні викликати критику». 

Крім цього, ми маємо право отримувати інформацію 
про нас, яку збирають уповноважені державні органи. 

Право на приватність захищає і фізичну цілісність 
людини. Це означає, що ніхто не має права завдавати 
нам тілесні ушкодження, а обов’язком держави є зако-
нодавчо заборонити такі дії і створити дієві механізми 
розслідування та покарання для тих, хто порушую цю 
заборону. Це означає і те, що жодна людина без її 
згоди не може бути піддана медичним маніпуляціям 
або експериментам з її тілом. Ця заборона розповсю-
джується на медичні огляди, аналізи та оперативне 
втручання, крім випадків, коли мова йде про загрозу 
життю або непоправну шкоду здоров’ю людини, за 
умови, що отримати згоду людини немає можливості. 
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У 1998 році Європейський суд розглянув справу 
«МакГінлі та Іґан проти Об’єднаного Королівства», 
які стверджували, що під час їхньої служби у британ-
ській армії вони стали об’єктом експериментів щодо 
дії радіації на організм людини. Суд визнав таке втру-
чання неправомірним і встановив порушення права 
на приватність обох заявників. 

Проникнення у житло або втручання у корес-
понденцію (прослуховування телефонних розмов, 
читання листів, електронних та смс-повідомлень) з 
метою розкриття кримінальних злочинів можуть бути 
визнані легітимним обмеженням права на приват-
ність. Але держава повинна мати серйозні та обґрун-
товані підстави для такого втручання в особисте 
життя людини. Таке втручання має бути законним і 
суворо регламентованим. Європейський суд з прав 
людини визнав порушення у справі «Крюслєн проти 
Франції», якого було засуджено за шахрайство. Дока-
зами у суді був визнаний запис телефонної розмови 
Крюслєна. Прослуховування його розмов було санк-
ціоноване суддею, але не було передбачене законами 
Франції. Європейський суд у своєму рішенні зазна-
чив, зокрема, таке: «Прослуховування та інші форми 
перехоплення телефонних розмов являють собою сер-
йозне втручання в особисте життя та кореспонденцію 
і тому повинні бути засновані на «законі», який в цій 
частині повинен бути особливо точним. Потрібні чіткі 
і детально розроблені правила проведення подібних 
оперативних заходів, тим більше, що відповідна тех-
нологія постійно розвивається й ускладнюється». 

Правоохоронні органи у всі часи та у всіх країнах 
були схильні зловживати своїми повноваженнями, і 
тому для попередження порушень, в тому числі права 

на приватність, суспільство має постійно й пильно 
стежити за діями міліції, прокуратури та служби без-
пеки. 

Право на повагу до сімейного життя захищає сто-
сунки між партнерами (насамперед, у шлюбі). Дер-
жава не може втручатися у взаємини між людьми, 
перешкоджати людям встановлювати та підтримувати 
особисті стосунки. 

Також у контексті права на приватність захисту 
підлягають взаємини дітей і їхніх біологічних батьків. 
Держава має робити все необхідне для того, щоб збе-
регти такі стосунки, і може втрутитися у них лише у 
випадках, коли вони містять реальну небезпеку. 

Європейський суд з прав людини визнав пору-
шення права на приватність у справі «Савіни проти 
України», де незряче подружжя скаржилося на те, що 
соціальні служби відібрали та помістили в інтернати 
чотирьох їхніх малолітніх дітей. Представники дер-
жави заявляли, що діяли в інтересах дітей, потреби 
яких не могли повною мірою забезпечити незрячі 
батьки. Однак, Європейський суд визнав такі заходи 
непропорційним втручанням у сімейне життя, звер-
нувши увагу на те, що держава не надала належної 
підтримки цій родині і, відповідно, не виконала своїх 
обов’язків зі збереження стосунків дітей та їхніх бать-
ків. 

Право на приватність захищає такі аспекти само-
ідентифікації людини як ім’я та ґендер (соціальна 
стать). Ще у 1992 році Європейський суд визнав пору-
шенням відмову французької влади внести зміни у 
свідоцтво про народження пані Б, яка при народженні 
була зареєстрована як дитина чоловічої статі, а у зрі-
лому віці зробила операцію зі зміни статі. 
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1.14 сВободА тА особИстА НедоторкАНість14

Так само, як і життя, особиста свобода є однією 
з головних цінностей людини. Втрачаючи свободу, 
людина втрачає й можливість повною мірою реалізу-
вати власний потенціал. Саме тому потреба бути віль-
ним і не піддаватися свавільним арештам має бути 
забезпечена кожній людині. 

Заборону безпідставного обмеження свободи ми 
можемо зустріти у перших історичних документах, 
які гарантували людям захист їхніх прав державою. 
Про це йшлося й у Великій Хартії Вольностей, вида-
ній королем Англії у 1213 році, й у Декларації неза-
лежності США, прийнятій у 1776 році, й у Декларації 
прав людини і громадянина, проголошеній у Франції 
у 1789 році, і, звичайно, у всіх пізніших міжнародних 
договорах з прав людини. 

Не будемо обманюватися назвою — право на 
свободу та особисту недоторканість не означає, що 
ніхто не має права торкатися нас без нашого дозволу. 
Йдеться, насамперед, про те, що держава має пова-
жати свободу особистості і не може безпідставно 
заарештувати жодного з нас. Людину не можна утри-
мувати під вартою, якщо немає обґрунтованої підозри 
у вчиненні нею серйозного злочину. Але й у цьому 
випадку обмежити свободу людини можна лише на 
підставі закону за рішенням суду, який, розглянувши 
обставини, може встановити суспільну небезпеку 

14 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.

перебування такої людини на свободі. Європейський 
суд з прав людини визнав Туреччину порушником 
цього права у випадку, коли військовослужбовцями 
під час антитерористичної операції було без підстав 
і без дотримання законної процедури заарештовано 
та вивезено у невідомому напрямку пана Юзейіра 
Курта. Згідно з рішенням Суду, Туреччина не дотри-
мала своїх зобов’язань і не убезпечила пана Курта від 
свавілля своїх представників. 

Отже, для обмеження свободи людини держава 
повинна мати серйозні підстави. Кожен затриманий 
має бути негайно поінформований про причини його 
арешту. Також, кожен затриманий має право негайно 
постати перед незалежним судом, який встановить 
правомірність його арешту, або бути звільненим з-під 
варти до відповідного рішення суду. Якщо цього не 
дотримано, Європейський суд може встановити пору-
шення свободи та особистої недоторканності, як він 
зробив це, наприклад, у справі Петера Фроммельта, 
якого поліцією Ліхтенштейну було заарештовано за 
підозрою у шахрайстві, але під час його затримання 
поліціанти допустили низку процедурних порушень. 

Крім цього, тривалість утримання під вартою не 
повинна перевищувати розумних меж. Якщо вина 
людини не доведена, держава не може утримувати її 
у попередньому ув’язнені безкінечно довго — влада 
зобов’язана провести розслідування справи у найко-
ротший термін і або висунути людині звинувачення 
у суді, або звільнити її, закривши справу. Так, напри-
клад, Європейський суд з прав людини визнав Фран-
цію винною у порушенні права на свободу та особи-
сту недоторканість Фелікса Томазі, якого більше року 
утримували у слідчому ізоляторі за підозрою у скоєні 
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важких злочинів. Порушення полягало якраз у тому, 
що держава вела слідство у справі пана Томазі необ-
ґрунтовано довго і він тривалий час був позбавлений 
волі без висунення звинувачень. 

Окрім цього, будь-яка людина, чиє утримання під 
вартою було незаконним, може вимагати компенса-
цію від уряду країни, яка допустила таке порушення. 

1.15 сВободА ВИрАжеННя ПоГлядіВ15

Отже, людина має право на власні погляди та 
переконання. Але людина — соціальна істота і спілку-
вання з іншими людьми є вкрай важливою потребою 
кожного та кожної з нас. І не дуже багато сенсу в 
тому, щоби мати переконання, але не мати можли-
вості їх висловлювати. Свобода вираження поглядів 
захищає саме цю потребу — потребу кожної людини 
ділитися з іншими своїми думками, емоціями, став-
ленням до людей і подій. 

Важливість цієї свободи важко переоцінити. Окрім 
того, що вона сама по собі є важливою цінністю, сво-
бода вираження поглядів є також і процесуальним 
правом — не маючи її, ми не зможемо реалізувати 
більшість із решти своїх прав і свобод. Європейський 
суд з прав людини у низці рішень називає свободу 
вираження поглядів однією з підвалин демократич-
ного суспільства, найважливішою умовою його про-

15 При підготовці використано Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.

гресу та розвитку кожної людини. Це право дає людям 
можливість брати участь у демократичних процесах, 
впливати на рішення влади, формувати комфортне 
соціальне середовище. Саме тому авторитарні дикта-
торські режими мають дуже мало шансів укоренитися 
у країнах, де традиційно поважається та захищена сво-
бода вираження поглядів. А країни, де дотримано сво-
боду вираження поглядів розвиваються динамічніше, є 
більш стабільними та ефективними, ніж ті, де влада не 
заохочує людей вільно думати та говорити. 

Основні міжнародні документи з прав людини 
пояснюють свободу вираження поглядів як право 
кожної людини притримуватися власних поглядів, 
а також вільно збирати, зберігати та розповсюджу-
вати інформацію, незалежно від кордонів. Частіше це 
право називають «свободою слова». Історично станов-
лення цього права дійсно починалося з гарантій для 
словесного вираження своїх поглядів. Але сьогодні 
ми маємо на увазі щось набагато ширше, ніж просто 
право говорити або писати. Йдеться про можливість 
у будь-який спосіб доносити до інших свої думки, ідеї 
та переконання. Для цього ми можемо співати, малю-
вати, ставити спектаклі та знімати кіно, проводити 
наукові дослідження та дискусії, обирати собі стиль 
одягу, влаштовувати акції, мітинги, перформанси та 
робити ще багато іншого. 

Свобода вираження поглядів — це право на кри-
тику. І, насамперед, на критику влади та публічних 
осіб, дії яких впливають на життя суспільства. Цим 
правом захищається не лише висловлювання таких 
думок, які позитивно сприймаються суспільством, а 
й чи не першочергово тих, які шокують, бентежать і 
навіть ображають державу або певну частину суспіль-
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ства. На цьому також неодноразово наголошував 
у своїх рішеннях Європейський суд. Наприклад, у 
справі «Лінгенс проти Австрії» журналіст скаржився 
на те, що його засудили до сплати штрафу за статтю з 
критикою австрійського канцлера Бруно Крайського, 
якого автор звинувачував у симпатіях до політиків з 
нацистським минулим. Європейський суд відзначив, 
що політичні діячі та урядовці повинні виявляти біль-
ший ступінь терпимості до пильної уваги журналістів 
і всього суспільства до кожного їх слова та дії. 

Безумовно, кожна людина має право на приват-
ність і може вимагати від держави захисту від втру-
чань у її особисте життя. Але такий захист буде мен-
шим у тих осіб, від дій і рішень яких залежить доля 
багатьох людей. Йдеться про так званих публічних 
людей — політиків, урядовців, чиновників, лідерів 
думок. Європейський суд у кожному випадку, коли 
має місце так звана «конкуренція прав», намагається 
визначити, що було важливішим: право особи втаєм-
ничити певну інформацію, чи суспільний інтерес — 
необхідність для суспільства знати цю інформацію. У 
своєму рішенні у справі «Гановер проти Німеччини», 
де заявниця скаржилася на оприлюднення у пресі 
фактів її приватного життя, Європейський суд визнав, 
що, оскільки принцеса не була ані політиком, ані уря-
довцем, у журналістів не було підстав втручатися у її 
приватне життя. Суд постановив, що санкції проти 
ЗМІ у даному випадку були не порушенням свободи 
слова, а її правомірним обмеженням. Треба пам’ятати: 
якщо ми критикуємо когось, чи озвучуємо свою точку 
зору, то завжди є межа, яку не можна переступати. 
Там, де закінчується публічність, починаються обме-
ження. 

Окрім змісту інформації, свобода вираження 
поглядів захищає також і її форму. Так, наприклад, 
у справі «Йерсілд проти Данії» Європейський суд з 
прав людини визнав неправомірною вимогу влади 
диктувати журналісту формат і стиль підготовки мате-
ріалу. Захищається і право журналістів не розкривати 
джерела отримання інформації. Прикладом такого 
стандарту є справа «Гудвін проти Сполученого Коро-
лівства», де заявник скаржився на несправедливу 
вимогу влади назвати людей, які передали йому для 
публікації суспільно важливу інформацію. 

Захисту підлягає не тільки право поширювати ту 
чи іншу інформацію, а й право суспільства отриму-
вати таку інформацію, особливо у випадках, коли вона 
суттєво впливає на долі людей. Так визначив Євро-
пейський суд у справі «“Санді Таймз” проти Сполу-
ченого Королівства». Газету звинувачували у спробі 
тиснути на суд у справі комерційної корпорації шля-
хом поширення інформації про шкідливість для здо-
ров’я медичного препарату, який виготовляло це під-
приємство. Європейський суд вирішив, що у даному 
випадку необхідність знання широким загалом про 
небезпеку продукції корпорації була важливішою за 
можливу загрозу авторитету правосуддя, яка так і не 
була доведена британською владою. 

Окрім «пасивного доступу до інформації» (отри-
мання її через ЗМІ та Інтернет), захищається й 
«активний доступ» — кожна людина може офіційно 
звернутися до органів влади й отримати будь-яку 
інформацію, яка не є конфіденційною або таємною. У 
справі «“Угорське об’єднання громадянських свобод” 
проти Угорщини», в якому влада відмовила у наданні 
офіційної інформації про державні програми у сфері 
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обігу наркотичних засобів, Суд зазначив, що Євро-
пейська Конвенція забороняє владі необґрунтовано 
обмежувати доступ до офіційної інформації. Така 
державна монополія на інформацію, на думку Суду, є 
проявом цензури. 

Свобода вираження поглядів, як і більшість прав 
людини, не є абсолютним правом. Держава може 
обмежити це право задля захисту цінностей демокра-
тичного суспільства: державної безпеки, територіаль-
ної цілісності або громадського спокою, забезпечення 
авторитету і неупередженості правосуддя, для запобі-
гання розголошенню інформації, одержаної конфіден-
ційно, для запобігання заворушень і злочинності, для 
захисту репутації або прав інших осіб, захисту здоров’я 
і моральності. Цей перелік є вичерпним і будь-які інші 
підстави втручання не будуть визнані прийнятними. 
Крім цього, можливість і порядок такого втручання 
мають бути передбачені чинним законодавством кра-
їни. Обмеження свободи вираження поглядів допу-
стиме лише у випадку наявності «нагальної суспільної 
потреби», коли в інший спосіб неможливо захистити 
права інших людей, які можуть бути порушені внас-
лідок публікації певної інформації. Крім того, втру-
чання у це право має бути пропорційним — не бути 
більшим, ніж це потрібно для досягнення цілей цього 
втручання. Надто жорстка реакція на висловлювання 
думки, а також заходи, які мають так званий «охо-
лоджуваний ефект», відлякують суспільство від спроб 
висловлювати свою думку, найчастіше визнаються 
Європейським судом і Комітетом із прав людини ООН 
порушенням свободи вираження поглядів. 

Свобода вираження поглядів може бути обмежена 
і з метою захисту суспільної моралі, як постановив 

Європейський суд, наприклад, у справі «Інститут Отто 
Премінгеру проти Австрії», де владою Тіролю було 
заборонено публічний показ фільму, який ображав 
релігійні почуття католицької більшості. Суд визнав 
таке рішення правомірним обмеженням свободи вира-
ження поглядів, необхідним для підтримання релігій-
ного миру й захисту віруючих від необґрунтованих 
нападів. Але, знову ж, у кожному подібному випадку 
Суд ретельно зважує, наскільки великим є суспільний 
інтерес до оприлюднення тієї чи іншої інформації. 

Свобода вираження поглядів тісно пов’язана з 
іншим правом — свободою мирних зібрань, яке є 
фактично колективною формою вираження поглядів. 

1.16 сВободА мИрНИх зібрАНь тА АсоціАцій16

Усі найважливіші міжнародні документи у сфері 
прав людини гарантують нам право збиратися для 
того, щоб колективно висловлювати свої думки 
та право створювати об’єднання разом з іншими 
людьми. У тексті Європейської Конвенції з захисту 
прав людини та основоположних свобод зазначено: 
«Кожен має право на свободу мирних зібрань і сво-
боду об’єднання з іншими особами». 

Ця стаття складається з двох частин. І хоча в обох 
мова йде про колективне висловлення думок та спільні 
дії для їхнього захисту, кожна частина захищає доволі 

16 При підготовці використано Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.
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різні форми такої діяльності. Тому розглянемо кожну 
з них окремо. 

Отже, перша частина статті 11 Європейської Кон-
венції захищає право кожного та кожної з нас орга-
нізовувати або брати участь у мирних зібраннях. Що 
ми розуміємо під «зібранням»? В одному зі свої доку-
ментів Організація з Безпеки та Співробітництва у 
Європі тлумачить зібрання як «навмисну та тимчасову 
присутність у певному місці групи людей, які мають 
намір висловити свої спільні інтереси». Їхня форма та 
місце проведення можуть бути різними: це може бути 
і статичний мітинг, і хода. Вони можуть проводитися і 
на державній, і на приватній території, і просто неба, і 
у приміщенні. Досить часто право на свободу зібрань 
використовується як остання можливість звернутися 
до влади, бо відсутні інші засоби донесення своєї 
точки зору до осіб, які приймають рішення. 

Зібрання із застосуванням насильства не захи-
щаються цим правом. Це не означає, що учасники 
зібрання мають бути «білими та пухнастими» і всім 
подобатися — проголошувані гасла можуть бенте-
жити, шокувати і навіть ображати певну частину 
суспільства, самі зібрання можуть спричиняти тимча-
сові незручності та завдавати перешкоди діям інших 
осіб, але у будь-якому випадку мета зібрання та наміри 
організаторів мають бути мирними, а учасники мають 
утримуватися від насильницьких дій. 

Право на мирні зібрання за своєю природою є 
свободою. Це означає, що для того, щоб його було 
дотримано, владі, насамперед, потрібно не перешкод-
жати людям проводити зібрання. Але воно накладає 
на владу ще й обов’язок зробити все необхідне для 
того, щоб попередити те, що може завадити прове-

денню таких зібрань. Повноважні органи держави 
мають подбати про безпеку як для учасників зібрання, 
так і для інших людей, які не беруть у ньому уча-
сті. Для держави це завдання може бути не таким і 
простим, а влада нерідко замість цього обирає забо-
рону зібрань. Але у багатьох випадках така заборона 
Європейським судом визнається необґрунтованою та 
такою, що порушує свободу зібрань. Так само, як це 
було встановлено у справі «Буктапроти Угорщини», 
яким влада заборонила проведення мітингу, посила-
ючись на те, що протягом одного дня від отримання 
повідомлення про проведення зібрання вона не могла 
підготуватися до нього. 

Для проведення мирних зібрань у більшості демо-
кратичних країн не потрібен дозвіл від органів влади. 
Організаторам заходу достатньо повідомити органи 
місцевого самоврядування про час та місце прове-
дення зборів. Органи влади в Україні не мають повно-
важень забороняти проведення зібрань. Це може 
зробити лише суд і лише у випадках, коли зібрання 
створює реальну загрозу цінностям демократичного 
суспільства. Наявність такої загрози має бути поза 
сумнівом і держава має довести це у суді. Заборонені 
дискримінаційні обмеження цього права: не можна 
забороняти проведення мирних зборів представникам 
етнічних, соціальних або будь-яких інших меншин. 
Такою, що порушує свободу зібрань, було визнано 
Європейським судом заборону уряду Москви прове-
дення гей-прайду (демонстрації представників сексу-
альних меншин) у справі «Алексєєв проти Російської 
Федерації». Російська влада посилалася на традиційне 
для російського суспільства несприйняття ЛГБТ-спіль-
ноти і виправдовувала заборону намаганням попере-
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дити напади на демонстрацію геїв та лесбійок. Але 
Суд побачив у таких діях дискримінацію і постановив, 
що заборона ходи була неправомірною. 

Захищається також і право на проведення контрзі-
брань. У випадках, коли в одному місці одночасно про-
водяться зібрання, учасники яких хочуть висловити 
протилежні погляди, держава має зробити все, щоб 
попередити зіткнення та забезпечити обом сторонам 
можливість провести збори. Якщо влада не зможе 
захистити демонстрантів або контрдемонстрантів від 
проявів взаємної агресії, то з великою долею вірогід-
ності можна буде констатувати порушення свободи 
мирних зібрань. Так було і у справі «ОМО Ілінден», де 
влада Болгарії не зробила нічого для того, щоб захи-
стити демонстрантів від їхніх противників. 

Свобода мирних зібрань захищає наше право як 
брати участь зібраннях, так і утримуватися від уча-
сті у них. Тому примус брати участь у тій чи іншій 
демонстрації або мітингу також буде порушенням 
цього права. 

Неповнолітні можуть претендувати на захист цього 
права так само, як і дорослі люди. Тому також непра-
вомірною та дискримінаційною може бути визнана 
заборона учням чи студентам організовувати мітинги, 
демонстрації або перформанси, в тому числі і на тери-
торії навчальних закладів. 

Кажучи про асоціації, ми також маємо на увазі 
спільну діяльність людей для досягнення певної мети, але 
ця діяльність має дещо інший характер — вона набагато 
триваліша, ніж у випадку мирних зібрань, більш фор-
малізована та відрізняється наявністю організаційної 
структури (органів управління та затверджених проце-
дур прийняття рішень). Це можуть бути політичні партії, 

громадські організації, професійні або творчі спілки. На 
рівні школи або вищого навчального закладу це може 
бути будь-яка організація самоврядування або спілка 
учнів, створена для досягнення спільних інтересів. 

Для реалізації свободи асоціацій держава має ство-
рити умови, які максимально спростять реєстраційну 
процедуру для бажаючих об’єднатися у ту чи іншу 
організацію. Крім цього, державі заборонено втруча-
тися у діяльність організацій, намагатися впливати на 
обрання керівних органів і встановлення процедур 
самоврядування. Держава не може вказувати органі-
заціям, чим і в який спосіб вони повинні займатися — 
цілі та методи діяльності обирають лише ті люди, які 
створили об’єднання. Також надзвичайно серйозними 
і доведеними мають бути підстави для заборони діяль-
ності вже існуючого об’єднання громадян. Цікаве 
рішення прийняв Європейський суд з прав людини 
у справі «Соціалістична партія проти Туреччини». 
Діяльність партії була призупинена через те, що один 
з її керівників у своєму виступі заявив про необ-
хідність зміни конституційного ладу революційним 
шляхом. Європейський суд зазначив, що діяльність 
великої організації не можна зупиняти через вислов-
лювання одного з її членів, хай і з числа керівників. 
Крім цього, Суд вказав на те, що заяви представників 
партії ще не можна трактувати як дії з повалення кон-
ституційного ладу, і тому заборона діяльності партії 
на підставі такої гіпотетичної загрози є неправомір-
ною. Однак, варто зазначити, що, як правило, євро-
пейське законодавство допускає заборону діяльності 
організацій, які розпалюють національну і релігійну 
ворожнечу, загрожують суспільній безпеці. Втім, і тут 
часто бувають серйозні дискусії. 
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І так само, як у випадку з мирними зібраннями, 
маємо право самі створювати асоціації, обирати орга-
нізацію, до якої хочемо вступити, а також утримува-
тися від участі у роботі організацій, цілі та принципи 
яких ми не поділяємо. З цієї точки зору порушенням 
свободи асоціацій будуть як здійснення перешкод для 
створення організацій або перешкоджання вступу 
особи до асоціації, так і примушування людей всту-
пати до тієї чи іншої організації або партії. Так, напри-
клад, британці Янг, Джеймс та Вебстер звернулися до 
Європейського суду з позовом проти своєї держави, 
де вони змушені були вступити до профспілки. Вони 
не вважали, що профспілка захищає та представляє 
їхні інтереси, а отже і не хотіли бути її членами. Суд 
погодився із заявниками. 

1.17 ПрАВА лЮдИНИ тА обоВ’язкИ17

Нерідко, особливо від учителів, доводиться чути 
про необхідність менше говорити дітям про їхні 
права і частіше нагадувати про обов’язки. Багато хто 
навіть каже, що спочатку дитину треба навчити сум-
лінно виконувати свої обов’язки і лише потім, мовляв, 
можна розповідати про можливість реалізації нею 
власних прав. Та чи справді так тісно пов’язані між 
собою поняття «обов’язки» та «права людини»? Що 
таке обов’язки у контексті прав людини? 

17 При підготовці використано: Кожен має право знати свої 
права: навчальний посібник» / Всеукраїнська освітня про-
грама «Розуміємо права людини» (www.edu.helsinki.org.ua); 
ММГО «М’АРТ»; ВАГО «Українська Гельсінська спілка з 
прав людини». — К.: ПЦ «Поступ», 2012.

У жодному міжнародному договорі ми не знай-
демо переліку обов’язків людини. Обов’язки зга-
дуються у конституціях більшості демократич-
них країн, але й там йдеться лише про обов’язки 
громадянина, які не поширюються на іноземців 
та осіб без громадянства. Як би дивно це не зву-
чало, але обов’язків людини просто не існує. Наші 
права народжуються разом з нами — дитина, якій 
лише кілька хвилин від народження, вже має весь 
той самий комплекс прав і свобод, що й кожен та 
кожна із нас. А от чи має новонароджена дитина 
обов’язки? Звичайно, ні. Людина бере їх на себе, 
лише вступаючи у ті чи інші форми соціальної взає-
модії. Ми погоджуємося виконувати обов’язки учня, 
коли починаємо відвідувати школу, беремо на себе 
професійні обов’язки, влаштовуючись на роботу, 
погоджуємося виконувати конституційні обов’язки, 
набуваючи громадянство тієї чи іншої держави. 
Отже, обов’язки є продуктом соціальної взаємодії 
(договору або примусу), а права людини є невід’єм-
ною частиною людської природи. 

Прямого взаємозв’язку між ними не існує. І твер-
дження про те, що ми можемо претендувати на реа-
лізацію своїх прав лише у випадку, якщо сумлінно 
виконуємо обов’язки, успадковане нами з радянських 
часів, є глибоко хибним. Із нього логічно витікало те, 
що у випадку, якщо людина не сплачує податків або 
відмовляється захищати батьківщину, вона може бути 
позбавлена низки фундаментальних прав, таких як 
право вільно висловлювати власні погляди, або сво-
боди від тортур чи права не бути відданою в рабство. 
І як би абсурдно це не звучало, у сучасному світі все 
ще існують країни, де панують такі уявлення. 
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І хоча обсяг прав людини не залежить від вико-
нання нею різноманітних обов’язків, усе це в будь-
якому випадку не означає вседозволеності. Сучасна 
концепція прав людини — дуже крихка конструкція, 
запорукою існування якої є взаємна відповідальність 
і повага до прав кожного та кожної. Про важливість 
такої взаємної поваги йдеться і в тексті Загальної 
декларації прав людини: «Кожна людина має зобов’я-
зання перед суспільством, у якому тільки й можливий 
вільний і повний розвиток її особистості».

Але, безумовно, у сучасній концепції прав людини 
знайдеться гідне місце і для поняття «обов’язки» — 
реалізація всього комплексу прав людини є прямим 
обов’язком держави. 

1.18 ПрАВА дИтИНИ18

Далеко не завжди права дитини розглядаються як 
категорія прав людини. Їх часто ототожнюють, осо-
бливо в середовищі психологів і педагогів, з елемен-
тарними людськими потребами. Прийнято говорити: 
дитина має право виховуватися в щасливій родині, 
право на любов і т.п. 

У преамбулі Конвенції ООН про права дитини 
сказано, «що дитині для повного і гармонійного 
розвитку її особистості необхідно рости в родин-
ному оточенні, в атмосфері щастя, любові і порозу-
міння…». Дійсно необхідно, хоча і дорослим також 
необхідні любов і щастя, але це аж ніяк не означає, 
що вони мають на них право, яке може бути гаран-
тованим державою. 
18 Чиж Е. Права дитини / Ельжбета Чиж; Гельсінський Фонд з 

прав людини. — Варшава, 2003

Говорячи про права дитини, варто взяти до уваги 
декілька основних положень: 

1. Права дитини є категорією прав людини, які 
випливають із гідності та неповторності кожної 
дитини як людської особистості. 

2. Права дитини не варто ототожнювати з елемен-
тарними потребами. Не існує закріплених у докумен-
тах права на виховання у щасливій родині або права 
на любов, хоча це надзвичайно важливі потреби для 
кожної людини, а для дитини — особливо. 

3. Про права дитини, так само як і про права 
людини, варто говорити з позиції стосунків «влада — 
особа». Якщо дитина має право, то держава зобов’я-
зана гарантувати їй цим правом скористатися. 
Наприклад, право на навчання означає, що держава 
гарантує кожному доступ до освіти, розробляє про-
грами навчання, готує вчительські кадри і т.д. Дер-
жава створює систему освіти і розробляє правила, 
що регулюють її функціонування. Права дитини, так 
само як і права людини, підлягають обмеженням, 
але лише таким обмеженням, які передбачені зако-
ном, встановлені в інтересах державної безпеки та 
суспільного спокою, для попередження злочинності, 
захисту здоров’я та моральності або захисту прав і 
свобод інших осіб і є необхідними в демократичному 
суспільстві. Свобода від тортур і жорстокого пово-
дження, свобода від рабства не можуть бути обме-
жені за жодних обставин. 

4. Якщо дитина/людина має певне право, це озна-
чає, що повинні існувати процедури його виконання 
(вимагання). Наявність права означає можливість 
висування домагання/оскарження, інакше право 
залишається лише декларацією. 
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5. Права дитини не варто розглядати крізь 
призму стосунків «батьки — дитина». Діти належать 
владі батьків і саме батьки, насамперед, приймають 
рішення про їхнє виховання та світогляд. У батьків 
можуть бути дуже різні уявлення, як виховувати свою 
дитину, і держава не може втручатися в це. Втручання 
можливе лише тоді, коли батьки не виконують своїх 
обов’язків перед дитиною та зловживають своєю вла-
дою над нею. 

6. Батьки є законними представниками дитини і 
представляють її перед державними органами, так 
само як і у випадках порушення їхніх прав. Якщо 
батьки не мають змоги піклуватися про дитину, дер-
жава зобов’язана надати їй соціальну опіку.

7. Права дитини, як і права людини, належать кож-
ному і не залежать від виконання обов’язків. Не можна 
позбавити прав, так само, як не можна призупинити 
їхню дію. Якщо дитина не виконує своїх обов’язків, її 
можна покарати, наприклад, позбавивши заохочення 
чи привілеїв, але не можна позбавляти дитину прав.

8. Права дитини не витікають із жодних вихов-
них концепцій або теорій. Поняття «права дитини» 
не варто ототожнювати з антипедагогікою, «партнер-
ським» або «безстресовим» вихованням. 

Отже, права дитини — це права людини, з тою 
лише різницею, що деякими правами діти починають 
користуватися в міру свого дозрівання й усвідомлення 
свого становища. Не маючи здатності здійснювати 
правові дії, діти не можуть самостійно домагатися 
здійснення своїх прав. Від їхнього імені діють батьки 
або законні опікуни. 

розділ 2 осВітНі зАходИ

У попередньому розділі ми достатньо детально 
розглядали, що таке права людини. Може виник-
нути запитання — для чого? Адже йдеться про фун-
даментальні цінності, які мали би бути зрозумілими 
без додаткових пояснень. Але життя доводить, що 
розуміння їх змісту різне. Зокрема, для політиків і 
чиновників — це політичний інструмент, що допо-
магає виправдати будь-яку свою дію або правоту у 
політичних дискусіях. Для звичайного громадянина 
більш ближче поняття власного спокою, що зумов-
лює, зокрема, великий відсоток тих, хто виправдовує 
застосування смертної кари або, наприклад, катувань 
з метою запобігання терористичним актам. А яким є 
справжнє наше ставлення до внутрішньо переміще-
них осіб, що поселились поряд із нами?

Якщо почати задумуватись над такими питаннями, 
приходить розуміння, що права людини — це часто 
конфліктна ситуація, це неповага до людської гідно-
сті, це не дуже комфортно. І важливо для демократич-
ного суспільства, щоб рівень знань широкого загалу 
про права людини був достатньо високим.

Саме меті підвищення наших знань про права 
людини і служать освітні заходи. Якась частина 
інформації міститься у курсі «Правознавство», що 
викладається у загальноосвітніх закладах. Але права 
людини — це не класичне правознавство, і тому у 
галузі прав людини не є цілком ідентичною правовій 
освіті. Крім того, про права людини можна і потрібно 
розповідати не тільки школярам і студентам, але й 
робітникам та безробітним, медикам та поліцейським, 
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шахтарям та льотчикам. Тобто — УСІМ.
Цей розділ присвячено тому, як про права людини 

розповідати цікаво і для різноманітних аудиторій.
 

2.1 ПідГотоВкА, орГАНізАція тА ПроВедеННя зАходіВ

Підготовка, організація та проведення освітнього 
заходу — відповідальна та трудомістка справа. Для 
досягнення ефективних результатів необхідно дотри-
муватися певного алгоритму підготовки, який допо-
може врахувати всі аспекти освітнього заходу.

ПРОБЛЕМА
Планування заходу розпочинається із вивчення 

проблеми, на вирішення якої він спрямований. Для 
початку варто відповісти на такі запитання:
•	 Звідки ми знаємо, що проблема існує?
•	 Які прояви проблеми?
•	 Кого стосується проблема?

•	 Де (територіально) проблема існує?
•	 Масштаби проблеми (показники, статистика)?
•	 Причини існування проблеми?
•	 Від кого залежить існування/вирішення про-

блеми? Хто може на це вплинути?
•	 Чи були спроби вирішувати проблему і які 

були результати? 
•	 Якими можуть бути наслідки, якщо проблема 

не вирішуватиметься?
•	 На які аспекти проблеми ми можемо вплинути 

нашими діями?
•	 Що може допомогти вирішенню проблеми?
•	 Що може заважати вирішенню проблеми?
Аналіз проблеми дозволить краще зрозуміти, на 

кого спрямувати освітній вплив і які форми роботи 
будуть ефективними.

МЕТА
Мета — це бажаний кінцевий результат реаліза-

ції освітнього заходу. Вона має бути реалістичною, 
досяжною, важливою для реалізації запланованих дій.

Реалізація будь-якого освітнього проекту переслі-
дує якусь певну мету, тобто те, заради чого і був ство-
рений проект. Неправильно визначені цілі і завдання, 
або цілі без завдань призводять до того, що в процесі 
реалізації проекту виникають різноманітні проблеми, 
а його ефективність ставиться під сумнів. У більшості 
випадків мета є спробою вирішення проблеми. Це — 
своєрідна декларація про наміри, з якої повинно бути 
зрозуміло, в чому полягає важливість проекту для 
суспільства чи спільноти.

Освітній захід може сприяти реалізації мети, але 
не гарантувати її повне досягнення. Формулювання 
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мети повинно включати в себе очікувані довгостро-
кові зміни. 

Приклад: Здатність молоді уникати негативного 
впливу пропаганди.

Завдання
Сформулювавши мету освітнього заходу, той, хто 

його організовує, може окреслити для себе завдання 
та визначити очікуваний результат.

Завдання — це конкретні дії, що призводять до 
виконання мети. Вони визначають, ЯК буде викону-
ватися процес.

На відміну від мети, завдання проекту повинні 
бути конкретними, вимірюваними, досяжними, перед-
бачати легко відстежувані та вимірювані результати.

Для планування освітніх результатів варто орієн-
туватися на часто використовувану освітянами таксо-
номію Блума. http://bit.ly/2iSbza4

Таксономiя Блума – таксономія педагогіч-
них цілей в пізнавальній сфері, що була запро-
понована у 1956 році американським психологом 
Бенджаміном Блумом.

Після Другої світової війни група американ-
ських педагогів і психологів під керівництвом  
Б. Блума розробила правила чіткого й однознач-
ного формулювання і впорядкування цілей нав-
чання. Вони визначили цілі когнітивної групи, 
цілі афективної групи (вони виявляються через 
сприйняття, інтереси, нахили, здібності тощо) 
та цілі психомоторні (навички письма, мовні, 
фізичні, трудові навички). Цілі когнітивної 
групи можуть бути виражені через такі еле-

менти засвоєння як розуміння, відтворення, 
застосування, аналіз, синтез, оцінка.

Цілі навчання у когнітивній сфері можуть 
бути виражені через такі елементи засво-
єння (їх ще називають елементами таксономії 
Блума): знання, розуміння, застосування, ана-
ліз, синтез і оцінка. Нижче розшифровується їх 
зміст, а також та діяльність, виконання якої 
передбачається даним рівнем освоєння змісту.

1. Знання. Ця категорія означає запам’ято-
вування та відтворення матеріалу, який вивча-
ється. Йдеться про запам’ятовування і відтво-
рення термінів, конкретних фактів, методів і 
процедур, основних понять, правил, принципів, 
цілісних теорій.

2. Розумiння. Показником розуміння значення 
вивченого може бути здатність людини вста-
новлювати зв’язок одного матеріалу з іншим, 
перетворювати його із одної форми вираження 
в іншу, переводити його з однієї «мови» на іншу 
(наприклад, зі словесної у графічну, математичну 
і навпаки). Як показник розуміння може також 
бути інтерпретація матеріалу учнем (пояс-
нення, короткий виклад), прогнозування майбут-
ніх наслідків, що випливають із наявних даних.

3. Застосування. Цей елемент засвоєння 
означає уміння використовувати вивчений 
матеріал у конкретних умовах і нових ситуа-
ціях. Сюди входить застосування правил, мето-
дів, уміння розбивати матеріал на складові 
понять, законів, принципів, теорій.

4. Аналiз. До цієї категорії належить виді-
лення частин цілого, виявлення взаємозв’язку 
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між ними, осмислення принципів організації 
цілого. Навчальні результати характеризу-
ються осмисленням не тільки змісту навчаль-
ного матеріалу, а і його внутрішньої структури. 
Учень, який добре оволодів цією категорією 
навчальних цілей, бачить помилки й огріхи в 
логіці міркувань, бачить різницю між фактами і 
наслідками, оцінює значимість даних.

5. Синтез. Ця категорія означає вміння ком-
бінувати елементи, щоб одержати ціле з новою 
системною властивістю. Таким новим продук-
том може бути повідомлення, план дій, нова 
схема тощо.

6. Оцiнка. Як категорія навчальних цілей 
вона означає вміння оцінювати значення того 
чи іншого матеріалу для конкретної мети. 
Судження й висновки учня мають ґрунтуватися 
на чітких критеріях. Учень оцінює логіку побу-
дови матеріалу у вигляді письмового тексту, 
оцінює відповідність висновків уже даним тощо.

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Освітній захід завжди орієнтований на певних 

учасників, має свою цільову групу. Потрібно знати її 
специфіку та особливості. Це дасть можливість краще 
зрозуміти запити й освітні потреби учасників, враху-
вати це у підготовці, доборі методів і форм роботи, 
бути готовим до можливих ризиків.

Аналізувати цільову групу можна за наступним 
алгоритмом:
•	 середній вік учасників
•	 стать
•	 професійна діяльність 

•	 рівень освіти 
•	 мотивація до участі 
•	 яким чином проблема стосується учасників 

навчання

РАМКОВІ УМОВИ
При плануванні освітнього заходу важливо проду-

мати питання, пов’язані з:
•	 місцем його проведення — якою буде аудито-

рія, чи можливо там організувати інтерактивну 
роботу,

•	 тривалістю — чи буде достатньо часу для реа-
лізації задуманого, чи зможуть учасники взяти 
участь за такої тривалості,

•	 забезпеченням — яке канцелярське приладдя 
й технічні засоби потрібні тощо.

ЗМІСТ
Зміст визначається метою та завданнями і підпо-

рядкований тим освітнім результатам, які заплановані 
як досяжні.

Добираючи навчальні матеріали, варто зіставляти 
їх із особливостями цільової групи. Не варто праг-
нути охопити усе відразу, краще сконцентруватися на 
окремих питаннях, але гарантовано досягнути резуль-
тату. Розуміння складності чи занадто великого обсягу 
навчальних матеріалів може змусити переглянути та 
відкоригувати завдання та очікуваний результат.

МЕТОДИКА
У неформальній освіті є багато можливих форм і 

видів діяльності, які учасники іноді навіть не сприй-
мають як «навчання», бо процес відбувається інтерак-
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тивно, через взаємодію та взаємонавчання. Демокра-
тична атмосфера подібних заходів створює атмосферу 
співпраці, а результат є не нав’язаним освітянином, а 
власним спільним досягненням.

Тому при розробці заходу уникати «академічної 
нудності» та орієнтуватися на інтерактивні методи 
навчання, роботу в групах, різні форми дискусій, 
використовувати такі педагогічні технології, які доз-
воляють залучити до роботи усіх (див. додаток).

ЕКСПЕРТНИЙ СУПРОВІД
Освітянин — громадський активіст, він не повинен 

бути експертом в усіх питаннях. Тому потрібно зва-
живши власні знання та компетентність у тих питан-
нях, які розглядатимуться під час заходу, подумати 
над тим, чи не варто запросити експерта? Водночас 
його участь повинна бути доцільною, не забирати час 
для дискусій та роботи в групах. Тривалість виступів 
запрошених експертів визначається потребою заходу, 
але не повинна перетворитися на лекцію. Варто про-
сити експерта аналізувати та давати оцінку напрацю-
вань учасників, коментувати результат роботи.

Готуючи освітній захід за пропонованою схемою, 
варто постійно зіставляти аналіз кожної складової під-
готовки з іншими, розуміти, як вони пов’язані та про-
раховувати можливі ризики. 

Також варто продумати альтернативні види та 
форми роботи з групою, бути готовим внести зміни у 
заплановане без відчутних «втрат» очікуваних резуль-
татів. 

2.2 іНтерАкетИВНі методИ роботИ з АУдИторієЮ19

Робота в малих групах
Робота в малих групах дозволяє учасникам набути 

навичок, які необхідні для спілкування та співпраці. 
Вона стимулює роботу командою. Ідеї, що продуку-
ються в групі, допомагають учасникам і учасницям 
бути корисними одне одному. Висловлення думок 
допомагає їм відчути їхні власні можливості та зміц-
нити їх.

Модератор об’єднує учасників у малі групи, розпо-
діляє завдання між групами.

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
липень 2016 року

19 При підготовці використано: Ми — громадяни України: ме-
тодичний посібник із громадянської освіти / за ред. О.І. По-
метун. — Львів: ЗУКЦ, 2008.
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Вони повинні за короткий час (як правило — 
3-10 хв.) виконати це завдання та представити резуль-
тати роботи своєї групи.

Більшість завдань опрацьовується саме в малих 
групах або парах. Це пояснюється тим, що учасникам 
легше висловитися в невеличкій групі і що така робота 
дає можливість заощадити час освітнього заходу, бо 
зникає потреба вислуховувати кожну людину у вели-
кій групі. 

Автори та тренери програми пропонують правила 
роботи в малих групах, які допоможуть організувати 
роботу.

Порядок проведення:
1. Швидко об’єднайте учасників у малі групи 

(4 — 6 осіб), ознайомте їх з ролями, які вони 
можуть виконувати (не обов’язково):

а) Спікер (керівник групи):
— зачитує завдання групи;
— організовує порядок виконання;
— пропонує учасникам групи висловитися по 

черзі;
— заохочує групу до роботи;
— підбиває підсумки роботи;
— визначає доповідача.
б) Секретар:
— коротко і розбірливо веде записи резуль-

татів роботи своєї групи;
— як член групи повинен бути готовим 

висловити думку групи при підбитті підсумків, 
або допомогти доповідачеві.

в) Посередник:
— стежить за часом;

— заохочує групу до роботи.
г) Доповідач:
— чітко висловлює думку групи;
— доповідає про результати роботи групи.
2. Дайте кожній групі конкретне завдання та 

інструкцію щодо організації групової роботи:
а) можна починати висловлюватися спо-

чатку за бажанням, а потім по черзі;
б) необхідно дотримуватися одного з правил 

активного слухання — коли хтось говорить, усі 
слухають і не перебивають; намагатися обгово-
рювати ідеї, а не особи учасників, які висловили 
цю ідею;

в) утримуватися від оцінок та образ учасни-
ків групи;

г) намагатися прийти до спільної думки, хоча 
в деяких випадках у групі може бути особлива 
думка і вона має право на існування.

3. Дайте учасникам час на виконання групо-
вої роботи, за потреби — допоможіть кожній 
із груп. 

4. Запропонуйте групам представити резуль-
тати роботи. 

5.Після презентації прокоментуйте роботу 
груп.

Робота в парах
Однією з форм роботи в малих групах є робота в 

парах.

Порядок проведення:
1. Поставте учасникам питання для диску-

сії або гіпотетичної ситуації. Після пояснення 
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питання або фактів, наведених у ситуації, 
дайте небагато часу для того, щоб продумати 
можливі відповіді або рішення самостійно. 

2. Об’єднайте учасників у пари, визначте, 
хто з пари буде починати висловлюватись, і 
попросіть їх обговорити свої ідеї одне з одним. 
Краще відразу визначити час для можливості 
висловитися кожного з учасників або учасниць 
пари і спільно обговорити питання. Це допо-
може їм від початку звикнути до чіткої органі-
зації роботи в парах. Вони мають досягти згоди 
(консенсусу) щодо відповіді або рішення.

3. Кожна пара обмінюється своїми ідеями та 
аргументами з усім класом, що допомагає прове-
сти дискусію.

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
липень 2016 року

Мозковий штурм
Це ефективний та добре відомий інтерактивний 

метод колективного обговорення, що широко вико-
ристовується. Він спонукає учасників проявляти свою 
уяву та творчість, що досягається шляхом вираження 
думок всіх учасників допомагає знаходити декілька 
рішень щодо конкретної проблеми.

Порядок проведення: 
1. Запропонуйте учасникам сісти так, щоб 

вони почували себе зручно та невимушено. 
2. Визначте основні правила (див. нижче). 
3. Повідомте їм проблему, яку необхідно вирі-

шити. 
4. Запропонуйте учасникам висловити свої 

ідеї.
5. Записуйте їх в міру надходження. Не 

вносьте в ідеї ніяких коректив. 

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
липень 2016 року
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6. Спонукайте учасників до висування нових 
ідей, додаючи при цьому свої власні. 

7. Намагайтеся не допустити глузування, 
коментарів або висміювання будь-яких ідей.

8. Продовжуйте доти, доки будуть надхо-
дити нові ідеї. 

9. На закінчення обговоріть і оцініть запро-
поновані ідеї.

Правила проведення «мозкового штурму», 
які можна запропонувати учасникам: 

1. Під час «висування ідей» не пропускайте 
жодної. Якщо ви будете судити про ідеї й оці-
нювати їх під час озвучування, учасники зосе-
редять більше уваги на захисті своїх ідей, ніж 
на спробах запропонувати нові і більш доско-
налі.

2.  Необхідно заохочувати всіх до озвучення 
якомога більшої кількості ідей. Варто заохочу-
вати навіть фантастичні ідеї (якщо під час 
«мозкового штурму» не вдасться отримати 
багато ідей, це може пояснюватися тим, що 
учасники і учасниці піддають свої ідеї самоцен-
зурі — двічі подумають перед тим, як висло-
вити).

3. Кількість ідей заохочується. В остаточ-
ному підсумку кількість породжує якість. Якщо 
учасники запропонують велику кількість ідей, 
вони мають можливість дати політ своїй уяві. 

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

5. У приміщенні можна повісити такий пла-
кат: 

а) кажіть усе, що прийде вам на думку; 
б) не обговорюйте і не критикуйте вислов-

лювань інших; 
в) можна повторювати ідеї, запропоновані 

будь-ким іншим;
г) розширення запропонованої ідеї заохочу-

ється.

Займи власну позицію
Цей метод корисний при проведенні дискусії на 

суперечливу тему. Для висвітлення проблеми варто 
використовувати дві протилежні думки, які не мають 
правильної відповіді. 

Мета — показати різні думки з досліджуваної 
теми, на основі яких учасники матимуть можливість 
висловити свою точку зору і наприкінці завдання оці-
нити засвоєння цієї теми. 

Порядок проведення: 
1. Розмістіть плакати в протилежних кін-

цях кімнати. На одному з них написано «згідний 
(згідна)», на іншому — «не згідний (не згідна)». 
(Варіанти: на плакатах можуть бути викладені 
полярні позиції щодо проблеми, наприклад: «про-
бувати наркотики заборонено» і «пробувати 
наркотики дозволено всім»). 

2. Вивісьте правила проведення вправи й 
обговоріть їх (викладені нижче). 

3. Попросіть учасників стати біля відповід-
ного плакату, залежно від їхньої думки з обгово-
рюваної проблеми. 
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4. Довільно виберіть декілька учасників і 
попросіть їх обґрунтувати свою позицію. 

5. Після викладу різних точок зору запита-
єте, чи не змінив хто-небудь з учасників своєї 
думки і чи не хоче перейти до іншого плакату. 
Вони повинні обґрунтувати причини свого пере-
ходу. 

6. Попросіть учасників назвати найбільш 
переконливу причину протилежної сторони.

Правила проведення вправи:
1. Говоріть по черзі, не перебивайте.
2. Одночасно говорить тільки одна особа.
3. Не сперечайтеся один з одним під час 

озвучення нової причини або ідеї.
4. Перейти від одного плаката до іншого 

можна в будь-який час; учасники повинні бути 
готовими висловити причини зміни своєї пози-
ції.

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
липень 2016 року

5. Вислухайте причини та ідеї інших. Якщо 
вас запитають, будьте готові відповісти, які 
інші причини або ідеї вам найбільше сподоба-
лися.

Мікрофон
Метод «Мікрофон» дає можливість кожному ска-

зати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запи-
тання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Уявіть, що у вас в руках мікрофон і саме вам 
потрібно висловити думку. Тому інші учасники не 
можуть говорити, кричати з місця, оскільки право 
говорити має тільки той, у кого «символічний» мікро-
фон.

Коло ідей
Мета — залучити всіх учасників заходу до дискусії. 
Цей метод добре спрацьовує, коли учасники малих 

груп ставлять питання або від них виступають доповідачі.

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
липень 2016 року
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Порядок проведення: 
1. Коли малі групи завершили своє завдання 

і готові представити напрацювання, попросіть 
кожну групу по черзі представити лише один 
аспект, який вони обговорювали. 

2. Продовжуючи, по колу запитуйте кожну 
групу по черзі, поки не вичерпаються усі відпо-
віді. Це дозволяє кожній групі обмінятися усіма 
результатами своєї роботи, уникаючи ситуа-
ції, коли перша група, що виступає, подає всю 
інформацію.

3. Попросіть кожного по черзі надати по 
одній ідеї. 

4. Попросіть учасників написати свою думку 
або ідею на картці-індексі без імені. Модератор 
збирає усі картки і складає список зазначених в 
них ідей на дошці або починає дискусію, кори-
стуючись інформацією з карток. Метод ефек-
тивний для вирішення гострих проблем.

Метод «ПРЕС»
Цей метод використовується у випадках, коли 

виникають суперечливі питання, та при проведенні 
вправ, в яких потрібно зайняти визначену позицію з 
суспільної проблеми, що обговорюється. 

Мета — надати учасникам та учасницям можли-
вість під час заходу виробити аргументи або висловити 
свою думку з дискусійного питання. Метод допомагає 
сформулювати думки у виразній і стислій формі.

Порядок проведення:
1. Роздайте матеріали, в яких зазначені 

чотири етапи методу «ПРЕС»: 

ПОЗИЦІЯ 
(висловіть свою думку, поясніть, 
у чому полягає 
ваша точка зору)

Я вважаю, що 
...

ОБГРУНТУВАННЯ
(наведіть причину появи цієї 
думки, тобто на чому ґрун-
туються докази на підтримку 
вашої позиції)

... тому, що...

ПРИКЛАД
(наведіть факти, які демонстру-
ють ваші докази, 
вони підсилять вашу позицію)

наприклад...

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
липень 2016 року
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ВИСНОВКИ
(узагальніть свою думку, зробіть 
висновок про те, що необхідно 
робити; тобто, це є заклик при-
йняти вашу позицію) 

... тому ...

2. Поясніть механізм етапів «ПРЕС»-методу 
і дайте відповідь на можливі запитання. Наве-
діть приклад до кожного з етапів.

3. Запропонуйте бажаючим спробувати 
застосувати цей метод до будь-якої проблеми 
на їхній вибір. 

4. Перевірте, чи розуміють учні механізм 
застосування методу.

5. Етапи можна адаптувати, пропонуючи 
учасникам наводити декілька варіантів своїх 
думок або прикладів.

6. Коли формула буде зрозуміла всім учасни-
кам, починайте вправу.

«Навчаючи — вчусь» («Броунівський рух»)
Цей метод використовується при вивченні блоку 

інформації або при узагальненні та повторенні вивче-
ного. Він дозволяє учасникам взяти участь у передачі 
своїх знань іншим. Використання цього методу дає 
загальну картину понять і фактів, що їх необхідно 
вивчити, а також викликає певні питання та підвищує 
інтерес до тематики (проблематики) заходу.

Порядок проведення:
1. Підготуйте картки з інформацією, що 

стосується теми заходу, по одній на кожного 
учасника.

2. Роздайте по одній картці кожному. 
3. Дайте можливість учасникам протягом 

декількох хвилин прочитати інформацію на 
картці, поставити вам уточнюючі запитання.

4. Запитайте учасників, чи зрозуміли вони 
зміст інформації, чи можуть пояснити її.

5. Запропонуйте їм зібрати всю інформацію, 
яка є в інших, та поділитися з усіма своєю влас-
ною. Кожен може одночасно розмовляти тільки 
з однією особою (при виконанні цього завдання 
учасники підходять одне до одного). 

6. Потрібно забезпечити спілкування усіх 
учасників заходу. Для цього встановіть час 
для спілкування (наприклад, на одну розмову — 
2 хв.)

7. Після того, як учасники завершили вправу, 
запропонуйте їм розповісти, відтворити отри-

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
липень 2016 року
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ману інформацію. Поставте запитання «Хто 
може дати відповідь на ______ запитань? На 
_____?”

8. Підбийте підсумки, узагальніть отриману 
інформацію. 

«Два — чотири — всі разом»
Це варіант кооперативного навчання, що є похід-

ним від парної роботи, ефективний для розвитку 
навичок роботи в групі, вміння переконувати, вести 
дискусію, знаходити компроміс.

Порядок проведення:
1. Об’єднайте учасників у пари.
2. Поставте питання для обговорення, дис-

кусії, дайте час (2-3 хв.) для обговорення та при-
йняття спільного рішення (відповіді).

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
липень 2016 року

3. Об’єднайте пари в четвірки і попросіть 
обговорити попередньо досягнуті рішення щодо 
поставленої проблеми.

4. Як і в парах, четвірки мають дійти згоди 
з проблеми та прийняти рішення.

5. Обговоріть результати, що отримали в 
четвірках методом «Кола ідей».

6. Дайте четвіркам можливість по черзі пре-
зентувати власне рішення.

7. Після виступу всіх учасників обговоріть 
рішення, прийняті групами. 

При використанні методу «Два — чотири — всі 
разом» можна виносити декілька проблем на обгово-
рення чи ставити декілька завдань одночасно. Варто 
лише подбати, щоб над кожною проблемою на почат-
ковому етапі працювало не менше двох пар.

Симуляційні ігри (симуляції)
Симуляції — це створені модератором ситуа-

ції, під час яких учасники копіюють у спрощеному 
вигляді процеси, що відбуваються у справжньому сус-
пільному, економічному і політичному житті. Таким 
чином, симуляції є «мініатюрною» версією реаль-
ності. Цей метод наближений до рольової гри, але 
він істотно відрізняється від неї, бо його ціллю не є 
представлення поведінки конкретних особистостей, а 
ілюстрування певних явищ і механізмів, наприклад, 
дії закону попиту і пропозиції, процедури прийняття 
рішень в органі місцевого самоврядування чи меха-
нізм господарського росту. Отже, в симуляції не 
йдеться про демонстрування акторських здібностей, 
але про вміле і, в міру можливості, безособове відтво-
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рення певного процесу. Звичайно, треба пам’ятати, 
що кожна симуляція спрощує дійсність, бо інакше 
неможливо було б її провести.

Особливими формами є симуляції виборів, рефе-
рендумів та інших демократичних процедур.

Дискусія
Дискусія дає прекрасну нагоду виявити різні пози-

ції з певної проблеми або із суперечливого питання. 
Для того, щоб дискусія була відвертою, необхідно 
створити атмосферу довіри та взаємоповаги. Тому 
бажано виробити правила культури ведення дискусії.

Орієнтовні правила проведення дискусії:
1. Говорити по черзі, а не всім одночасно.
2. Не перебивати того, хто говорить.

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
липень 2016 року

3. Критикувати ідеї, а не особу, що їх висло-
вила.

4. Поважати всі висловлені думки (точки 
зору).

5. Не сміятися, коли хтось говорить, за 
винятком, якщо хтось жартує.

6. Не змінювати тему дискусії.
7. Намагатися заохочувати до участі в дис-

кусії інших.

«Акваріум»
Модератор розподіляє учасників на чотири групи і 

пропонує їм прочитати текст посібника. Він пояснює, 
що ці норми будуть потрібні при виконанні наступ-
ного завдання. Потім одна із груп сідає в центр при-
міщення. Це необхідно, щоб відокремити діючу групу 

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
липень 2016 року
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від слухачів певною відстанню. Ця група отримує 
аркуш із ситуацією і таке завдання:
•	 прочитайте ситуацію вголос
•	 обговоріть її в групі, використовуючи метод 

дискусії
•	 прийдіть до спільного рішення за 3-4 хв.
Доки група займає місце, модератор ознайомлює 

інших учасників із цим завданням і нагадує правила 
дискусії в малих групах. Групі пропонується вголос 
прочитати ситуацію та обговорити її вирішення. Всі 
інші мають тільки слухати, не втручаючись у процес 
обговорення. На цю роботу групі дається 3-5 хв., після 
чого група займає свої місця, а модератор ставить до 
всіх учасників запитання:
•	 чи погоджуєтесь ви з думкою групи?
•	 чи була ця думка достатньо аргументованою, 

доведеною?

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
липень 2016 року

•	 який із аргументів ви вважаєте найбільш пере-
конливим?

На таку бесіду необхідно 2-3 хв. Після цього місце 
в «Акваріумі» займає інша група і обговорює наступну 
ситуацію. Всі групи по черзі мають побувати в «аква-
ріумі», і діяльність кожної з них мусить бути обгово-
рена.

Наприкінці модератор повинен прокоментувати 
ступінь володіння навичками дискусії в малих групах 
різних груп та учасників і звернути увагу на напрямки 
подальшого вдосконалення таких навичок (2-3 хв.).
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розділ 3 методИкА роботИ  
 з докУмеНтАльНИм кіНо

3.1 кіНоклУб і докУмеНтАльНе кіНо Про ПрАВА   
 лЮдИНИ як іНстрУмеНт формУВАННя   
 ГромАдяНськоГо АктИВізмУ

Останнім часом значно зросла зацікавленість 
документальним кіно не лише як сучасним кіномис-
тецтвом, а й як засобом та інструментом формування 
суспільної думки, актуалізації у спільноті нагальних 
проблем. Проведення кінопоказів у громаді та орга-
нізація освітніх заходів навколо них створює спри-
ятливу атмосферу для плідних дискусій, що можуть 
не лише розширити кругозір, але й надати учасникам 
знання з різних актуальних проблем, наприклад — 
права людини, толерантність чи протидія дискриміна-
ції, громадський активізм та ефективні засоби впливу 
на ситуації, що потребують вирішення, тощо. Систе-
матична робота кіноклубу може сприяти формуванню 
спільноти однодумців, залучити до активізму тих пред-
ставників громади, які раніше не бачили можливості 
власної участі у громадському житті, мали сумніви у 
подібній діяльності.

Документальне кіно стало ефективним освітнім 
інструментом, який використовується саме з метою 
поширення ідей і цінностей прав людини, рівності, 
недискримінації, участі у житті спільноти, демократії 
в цілому. У малих містах і селах, навчальних закладах 
і бібліотеках організовуються кіноклуби, які стають 
своєрідними просвітницькими та освітніми осеред-

ками, а їх постійні учасники вливаються в гурт місце-
вих активістів.

Важливим є розуміння того, що не лише сам перег-
ляд фільму, але й його обговорення, дискусія навколо 
піднятих проблем має стати ключовим моментом 
освітнього заходу. Такий захід може бути доповнений 
зустріччю з експертом, проведенням інтерактивних 
вправ на підняту фільмом тематику, творчим завдан-
ням тощо.

3.2 методИкА роботИ з докУмеНтАльНИм кіНо 
 В рАмкАх діяльНості кіНоклУбУ

Мета:
•	 актуалізація піднятих фільмом проблем;
•	 розуміння можливостей дій на захист прав 

людини у вирішенні існуючих проблем.

Завдання:
•	 донести чи поглибити інформацію, що сто-

сується прав людини, механізмів їх захисту, 
активних дій в громадських інтересах;

•	 активізувати увагу глядачів у процесі перегляду, 
через постановку завдань перед переглядом;

•	 залучити до активного осмислення фільму, шля-
хом «включення» асоціативного мислення, сти-
мулювання образного мислення, намагань зро-
зуміти художні прийоми, використані автором.

Перед переглядом фільму:
1. Зробити короткий вступ про документальний 

фільм як мистецтво та засіб актуалізації суспільно 
значимих проблем.
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2. Дати коротку довідку про автора фільму та про 
сам фільм.

3. Пояснити, що автор, знімаючи фільм, мав певну 
мету і хотів донести якусь ідею до глядачів. Попро-
сити учасників під час перегляду спробувати з’ясу-
вати: яка суспільна проблема хвилює автора? який 
меседж (послання/заклик) фільму? 

4. Пояснити, що більшість авторів для посилення 
ефекту використовують різні засоби — технічні при-
йоми (специфіку зйомки, кольорову гаму, ракурс 
камери, т.п.), апелюють до асоціацій (є певні символи, 
які їх викликають), використовують музику…. Попро-
сіть відстежити, які засоби були використані і яку 
роль вони відіграють. 

5. Попросити учасників також бути готовими після 
перегляду розказати, які фрагменти фільму та чому 
вони вважають «ключовими», найважливішими.

Після перегляду фільму:
1. Провести обговорення згідно із запропонова-

ними перед переглядом питаннями, усіляко стимулю-
ючи дискусію (в т.ч. самим узяти у ній участь).

2. Починати обговорення завжди варто з озву-
чення учасниками відчуттів, емоцій, які викликав у 
них фільм. Це зніме емоційне напруження і дасть 
можливість працювати далі, концентруючись на змі-
сті фільму та проблемах, які він піднімає. 

3. Попросити учасників визначити, який із фраг-
ментів фільму вони запропонували б до промо-ролику 
та чому. 

4. Якщо фільм має контраверсію (внутрішнє про-
тиріччя, що не має однозначно правильної відповіді), 
можна провести дилемну дискусію за принципом 

«Займи позицію». При цьому учасникам пропонується 
аргументувати власну позицію за методом «ПРЕС».

Модератору показів та обговорень потрібно воло-
діти навичками активного спілкування, ефективними 
прийомами роботи з аудиторією, знати основні прин-
ципи проведення дискусії.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ МОДЕРАТОРА 
З ДОРОСЛОЮ АУДИТОРІЄЮ

Принцип рівності
Модератор має відразу показати, що він такий 

самий учасник групи, як і всі інші. Необхідно налашту-
ватися на те, що будь-яка інформація може і повинна 
обговорюватися за принципом «тут і зараз». Варто 
пам’ятати, що у всіх є право на власну думку, і це право 
треба поважати незалежно від нашого власного знання. 
Модератор не має права претендувати на «істинність 
в останній інстанції». Навіть коли дається інформація, 
взята з наукових джерел або спеціальної літератури, 
завжди важливо пам’ятати, що у кожного дорослого є 
власний життєвий досвід, а отже — кожен може щось 
сказати на цю тему. І неважливо, що це буде сказано 
не науковою мовою, термінами, а простими словами — 
для дорослого не настільки важливі формулювання, 
скільки розуміння і «прийняття» почутого.

Активна творчість
Досвід веде до створення стереотипів. Для того, 

щоб оминути ці стереотипи і підготувати наш мозок 
до прийняття нового знання і генерації свіжих ідей, 
потрібно створити належну атмосферу в аудиторії. 
Відповідно до піраміди навчання: дорослий засвоює 
20% того, що чує, 40% того, що чує і бачить, 60% того, 
що чує, бачить і обговорює, і 80% того, що намагається 
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вивести самостійно. А отже, будь-яке нове знання 
потрібно не лише обговорювати, а й уміти самостійно 
сформулювати.

Особистісний підхід
При особистісному підході варто пам’ятати, що 

кожен із присутніх — особистість зі своїми влас-
ними особливостями, власним досвідом і світоглядом. 
Навіть якщо він відмінний від вашого, не варто пере-
конувати у його хибності, варто запропонувати іншу 
перспективу та розуміння того, що кожен має право 
на власну думку.

Комфортність
Варто подбати про комфорт і спокійну атмос-

феру в аудиторії. Дорослим часто необхідна пауза для 
рефлексії (обмірковування нової інформації), тому 
не сприймайте перерву як марно витрачений час. 
Якщо ви плануєте не лише обговорення, а й освіт-
ній захід, десятихвилинна пауза після сорока хвилин 
обговорення допоможе вашій групі засвоїти набагато 
більше, ніж півторагодинна робота без перерви. 

Уявіть себе на місці ваших слухачів і подумайте, 
наскільки цікаво вам самим буде сидіти на вашому 
заході. І пам’ятайте, що, якщо ви самі готові потерпіти й 
попрацювати заради отримання нових знань, то це зов-
сім не означає, що і решта повинні вести себе так само.

Пам’ятайте
Слухачі довіряють:
•	 на 7% змісту того, про що Ви говорите
•	 на 38% паралінгвістичним сигналам (особли-

востям вимови, звуків, інтонації)
•	 на 55% невербальним сигналам (поза, жести, 

міміка, зовнішній вигляд, контакт очима, 
запахи ...)

Психологічні сигнали, які сприяють швидкому 
встановленню контакту:
•	 чітке звертання (бажано на ім’я)
•	 пропозиції, які закликають до зручності — 

«сідайте, як Вам зручно», «Чи зручно Вам?»
•	 кут повороту тіла до співрозмовника — 45-90 

градусів
•	 кут нахилу тіла — менше прямого
•	 відкрита, а не закрита поза (НЕ схрещені руки, 

ноги, розкриті долоні, нахилена в бік співроз-
мовника голова ...)

•	 ненав’язлива, доречна посмішка, відповідна і 
непостійна міміка (брови)

•	 жести заохочення (розкриття долонь, підйом 
руки, «фіксування» руками згоди ...)

•	 контакт очима
•	 репліка-заохочення, позитивний зворотній 

зв’язок.

ТЕХНІКИ АКТИВНОГО СЛУХАННЯ
Визначення 

техніки
Як це зробити?

Дослівне пов-
торення

Цитування 
сказаного

•	 Вставляти цитати партнера у 
власні фрази:
— Ти вважаєш, що ... (цитата)
— Наскільки я тебе зрозуміла/-ів 
... (цитата)

•	 Повторити з питальною інтона-
цією останні слова партнера

•	 Повторити дослівно останні слова 
партнера
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Перефразу-
вання

•	 Коротко переказати зміст слів 
партнера

•	 Зберігати логіку партнера, а не 
власне інтерпретування

Інтерпретація •	 Висловити припущення з при-
воду малозрозумілого змісту 
сказаного. Поставити уточнюючі 
питання:
— Ти, напевно, маєш на увазі? ...
— Ви, напевно, говорите це 
тому, що? ...
— Швидше за все, ви хочете, 
щоб? ... 

•	 Використати техніку запи-
тань-уточнень, або ж умовних 
гіпотез:
— А може бути так, що ти спо-
діваєшся? ...
— А можливо, ви хотіли б? ...
— Можливо, для тебе важливо?...

Уточнюючі 
запитання

Ставити короткі питання, які допо-
магають прояснити ситуацію, уточ-
нити дещо з того, що сказано. 
Їх треба застосовувати обережно: 
коли людина схвильована або роз-
дратована, слід повністю утриматися 
від будь-яких запитань, а просто дати 
висловитися.

Звуки і 
жести заохо-
чення 

Підтримувати співрозмовника добро-
зичливою посмішкою, короткими 
репліками «так», «розумію...» та ін., 
хитанням головою.

Чого варто уникати під час активного слухання
•	 перебивати того, хто говорить
•	 демонструвати позою або виразом обличчя, що 

ви не готові зараз слухати
•	 лишати без будь-якої реакції сказане
•	 давати оцінки людині, яка говорить
•	 підганяти того, хто говорить
Якщо модератор кінопоказів планує не просто 

показ та обговорення фільму, а ставить за мету про-
ведення освітньої дискусії, потрібно наперед проду-
мати, який вид дискусії буде ефективним для обраної 
цільової групи, який рівень складності дискусії перед-
бачається тощо.

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ
Загальні вимоги до проведення дискусії, підтримки 

атмосфери зацікавленості та співробітництва:
1. Тема дискусії повинна бути чітко визначена. 

Якщо кінцевою метою дискусії є формування нового 
ставлення до певних цінностей, варто постійно врахо-
вувати цю кінцеву мету.

2. Учасники дискусії повинні сидіти так, щоб їм 
було видно один одного. Це дає можливість відстежу-
вати реакції, які не виражені словесно.

3. Варто створювати атмосферу співробітництва 
і взаємної підтримки, щоб учасники могли вільно 
висловлювати свої думки. 

4. Підбивати підсумки треба як під час, так і в 
кінці дискусії, наголошуючи на головних моментах на 
шляху досягнення кінцевої мети дискусії.

5. Варто постійно стежити за реакцією учасників, 
аби бачити, наскільки вони розуміють предмет дис-
кусії.
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Метою дискусії може бути обговорення тих цін-
ностей, які є ключовими у фільмі, з’ясування різного 
ставлення до цінностей чи ситуацій, оцінка дій героїв 
фільму, пошуки варіантів вирішення проблем, що під-
няті в кінофільмі.

ПРОВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ
Модератор — ведучий дискусії. Він повинен прояв-

ляти ентузіазм щодо теми дискусії та участі в ній усіх 
присутніх. На початку необхідно надихнути учасників на 
дискусію за допомогою постановки запитань, які викли-
кають загальний інтерес. Варто ставити багато запитань, 
аби всі мали можливість брати участь у дискусії. 

На підготовчому етапі необхідно продумати:
•	 Чи правильно визначено кількість учасників 

дискусійної групи?
•	 Чи володіють учасники дискусії якимись знан-

нями щодо обговорюваної теми?
•	 Чи чітко визначена мета?
•	 Чи володіє модератор стратегією, яка буде 

сприяти навчанню учасників під час дискусії?
•	 Чи можна вважати вступну частину цікавою, 

такою, що створює мотивацію в учасників дис-
кусії?

•	 Наскільки зрозуміло сформульована тема дис-
кусії?

Характеристика питань:
•	 Вони повинні спонукати задуматися і не вима-

гати однозначної відповіді, тобто, припускати 
кілька її варіантів.

•	 На початку дискусії питання потрібно ставити 
всій групі.

•	 Під час обговорення з цими ж питаннями 
можна звернутися до окремих учасників, обра-
них довільно, якщо ніхто сам не зголосився 
протягом декількох секунд.

•	 Варто змінити формулювання питання, або 
розбити його на кілька складових питань, якщо 
не вдається отримати відповіді на питання, 
поставлені раніше.

•	 Для стимулювання та «розгортання» дискусії 
варто просити учасників пояснити свою відпо-
відь, сформулювати відповідь по-іншому.

•	 Вказати на те, що є правильним у відповіді, 
перш ніж просити прокоментувати її хиби.

•	 Ставити «навідні» питання, щоб учасник сам 
знайшов неточності в своїй відповіді.

Техніки та прийоми, якими має володіти модера-
тор, для проведення дискусії:

1. Варто спостерігати за жестами та мімікою слуха-
чів: виразом обличчя, рухами, мірою участі в дискусії.

2. Обґрунтування фактичних даних та інформації, 
які містяться у висловлюваннях, має бути неодмін-
ною умовою для учасників дискусії. Коли в цьому є 
потреба, необхідно просити того, хто наводить факти 
чи інформацію, повідомити їх джерело.

3. Варто дозволяти учасникам дискусії висловлю-
вати почуття і ставлення. Однак, при цьому необхідно 
просити їх пояснити природу цих почуттів.

4. Варто періодично зупиняти дискусію, щоб пояс-
нювати визначення і поняття, якщо у цьому є потреба.

5. Досягнувши загального розуміння змістової 
частини дискусії, необхідно спонукати учасників апе-
лювати до власного досвіду, наводити приклади.
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6. Варто дотримуватися порядку і послідовності 
дискусії. 

7. Варто перевіряти, чому деякі учасники уника-
ють участі в дискусії, тоді як інші є досить активними.

9. Необхідно уважно вислухати всіх учасників дис-
кусії і поважати їх точку зору.

10. Потрібно керувати дискусією — дотримува-
тися плану, періодично пояснювати або заново фор-
мулювати питання, які залишилися незрозумілими, 
ставити запитання, які підштовхують дискусію впе-
ред, і, врешті-решт, підкреслювати моменти, в яких 
дійшли згоди, визнаючи розбіжності в поглядах.

Як ставити запитання:
Найкращий спосіб отримати максимум інформа-

ції — використати шість «журналістських» запитань: 
хто? що? де? коли? як? чому?
•	 Застосовуйте відкриті і закриті запитання, 

залежно від вашої мети. Відкриті — це такі, на 
які можна дати розлогу відповідь, закриті — 
такі, на які можна відповідати лише «так» або 
«ні», або ж вибрати одну з відповідей.

•	 Формулюйте запитання зрозуміло і чітко.
•	 Намагайтеся уникати тенденційних запитань 

(таких, у яких «приховано» можливу відповідь 
або які провокують певну відповідь).

Для того, щоб переконати інших людей, думка 
повинна бути добре аргументованою. Підсилюють 
переконливість думки аргументи або докази, які 
доступні, зрозумілі учасникам, є науково перевіре-
ними, статистично підтвердженими тощо. Допоможе 
бути переконливими дотримання певної структури 
висловлювання (див. метод ПРЕС)

ВАЖКІ СИТУАЦІЇ ДЛЯ МОДЕРАТОРА І ЯК ІЗ 
НИМИ ВПОРАТИСЯ

Мабуть, чи не в кожному випадку, коли збира-
ється певна кількість людей, виникають складні ситу-
ації, можливість впоратися з якими є ознакою рівня 
професійності модератора. Розглянемо їх.

Група учасників не подобається. Це говорить про те, 
що до зустрічі було сформовано якийсь образ майбут-
ньої групи. Але задоволення від дискусії можна отри-
мати, лише працюючи з реальною групою. Із метою 
попередження такої ситуації рекомендуємо не конкре-
тизувати заздалегідь свої очікування. Чим більше вони 
деталізовані, тим більшим буде ваше розчарування.

Хвилювання перед групою. Не варто дивитися 
на подібний стан як на слабкість — більшість людей 
хвилюються в новому оточенні. Якщо ми намагає-
мося придушити емоції, вони тільки посилюються, а 
якщо не боїмося їх виявити, це веде до їх нейтраліза-
ції. Краще сказати про своє хвилювання відверто. Це 
додасть щирості і переконливості. 

Учасники розмовляють і на модератора не звер-
тають уваги. Найбільш безпорадна дія в цій ситуа-
ції — закликати до порядку чи робити зауваження. 
Ефективнішим буде припинити говорити та перейти 
на інше місце, змінити положення — сісти, коли ви 
стояли, чи, навпаки, підвестися зі свого місця. 

Модератор забув, що планував робити далі. Не 
варто хвилюватися. Іноді достатньо попросити виба-
чення за цей «збій» і просто подивитись у свої нотатки 
до дискусії.

Спланований сценарій не виходить. Дуже часто 
заздалегідь детально розпланована дискусія може 
зіпсувати її живий хід. У цьому випадку замість 
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організації творчого спілкування модератор починає 
«заганяти учасників у свій сценарій». Варто наперед 
продумати різні варіанти розгортання дискусії чи її 
закінчення. 

ЯК БУТИ ЗІ СКЛАДНИМИ УЧАСНИКАМИ
Хоч яким би не був ентузіазм модератора, завжди 

залишається можливість «зустрічі» зі «складними 
ситуаціями» та «складними учасниками». 

Щоб уникнути ускладнень і спробувати залучити 
учасників до участі й конструктивного обговорення, 
варто застосувати наведені нижче поради:

1. «Складного» учасника можна залучити до ефек-
тивної роботи словами: «Я думаю, наш колега хоче 
висловитися щодо того, про що ми зараз розмовля-
ємо...», «Не могли б Ви поділитися своїми думками 
з нами?», «Нам усім буде цікава Ваша думка». Іноді 
люди поводяться неадекватно тоді, коли відчувають, 
що вони лишилися поза увагою.

2. Агресивна поведінка може означати невпевне-
ність у собі. Одні люди, коли відчувають себе невпе-
внено, «згортаються і ховаються», а інші реагують 
більш «відкрито» й агресивно. Потрібно з’ясувати, що 
є причиною агресивної поведінки. Можливо, учасники 
з побоюванням ставляться до нових ідей або питань, 
які обговорюються, або до нового виду роботи, який 
пропонується. Підбадьорення на кшталт «гадаю, що 
всім буде цікавою така форма роботи…» чи «завжди 
цікаво почути різні думки…», можуть змінити атмос-
феру та понизити рівень агресії окремих учасників.

3. Необхідно діяти рішуче, коли це потрібно. Якщо 
учасник зриває обговорення, а висловлювані думки 
суперечать цінностям прав людини, є проявом нето-

лерантності чи ксенофобії, потрібно чітко поставити 
питання про доцільність подальшої участі в заході. Не 
варто переходити на особистості, але потрібно ска-
зати про те, що коли обговорення і його цілі не відпо-
відають потребам учасника, то, може, для нього було 
б краще відмовитися від подальшої участі і запропо-
нувати залишити захід.

4. Іноді окремі учасники ставлять занадто багато 
запитань чи коментують висловлювання інших заради 
привернення уваги, проте це може заважати всім 
іншим, оскільки вони відчувають, що даремно втра-
чають час, або що дискусія вийшла з-під контро лю. 
Якщо є необхідність, таким учасникам варто сказати: 
«Велике спасибі Вам за цікаві питання, але наш час 
обмежений і нам потрібно закінчити роботу. Ми 
зможемо обговорити всі Ваші питання після завер-
шення». Або: «Оскільки Ваша думка вже лунала не 
раз, хотілося б почути й інших учасників».

5. Ніколи не варто сперечатися. Сперечайтеся з іде-
ями, а не учасниками, що їх висловлюють. «Не думаю, 
що це можна реалізувати практично...» — диплома-
тична альтернатива вислову «Гадаю, це дурість!». 
Варто докладати усіх зусиль до того, щоб ставитися до 
всіх однаково. Учасники заходу не повинні відчувати 
образу у ваших коментарях. 

6. Переведіть труднощі в жарт. Людям зазвичай 
не подобається, коли їх серйозні зауваження пере-
водять у жарт! Тому застосовуйте цю тактику тільки 
тоді, коли вже випробувані всі інші конструктивні 
методи, які можна придумати. Принизивши «склад-
ного» учасника, модератор створюєте собі не лише 
вороже налаштованого учасника до кінця заходу, а й 
недобру репутацію.
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7. Емоції, особливо, коли вони викликані спо-
гадами чи досвідом, важко стримувати. У випадку 
відкритого прояву емоцій необхідно поводити себе 
коректно і відповідно до ситуації. Наголосивши, що 
подібна реакція є природною, попросити поділитися 
своїми почуттями. Якщо учасник не може цього зро-
бити, проговоріть в аудиторії власні відчуття, запи-
тайте, хто готовий розповісти про це.

розділ 4 роботА із ВізУАльНИмИ 
 джерелАмИ

4.1 ВПрАВА «мотИВАтор vs демотИВАтор»

Тема: ксенофобія, пропаганда
Мета: сформувати навички критичного сприй-

няття демотиваторів і подібних видів візуальної про-
паганди ксенофобії, формувати вміння пропагувати 
загальнолюдські цінності.

Тривалість: 45—60 хв.
Демотиватор (де мотиваційний постер) — зобра-

ження-макрос, який складається з картинки в рамці і 
напису-слогану, що коментує її.

Спочатку демотиватори з’явилися як пародія на 
мотиваційні постери або мотиватори – популярний 
у США вид наочної агітації, призначений створити 
відповідний настрій у школах, університетах і на 
робочих місцях.

Мотиваційні постери дуже часто бували нудні, 
тому широко розповсюдилася практика їх пародію-
вання, що зазвичай полягала в складанні постерів за 
таким самим стандартом, але які викликають замість 
позитивних емоцій відчай, смуток. Згодом тематика 
демотиваторів розширилася і стала одним із видів 
пропаганди.

У пострадянських країнах тематикою демотивато-
рів часто стають ксенофобні, расистські, сексистські 
та подібного змісту сюжети.

Мотиватор — це картинка, яка надихає і стимулює 
на дію або на якусь зміну.
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Формат 
У обох варіантах (мотиватор, демотиватор) постер 

будується за досить жорсткими правилами. Майже 
завжди — це плакат чорного кольору, на якому роз-
міщені такі елементи:

•	 Зображення в рамці, що ілюструє ідею постера.
•	 Гасло, набране великим шрифтом.
•	 Набране дрібнішим шрифтом уточнення, 

пояснення або цитата, що висвітлюють ідею 
детальніше.

Завданням як демотиватора, так і мотиватора — 
наштовхнути на роздуми.

Хід проведення:
1. Поясніть учасникам, що вони будуть працю-

вати з особливим видом пропаганди — демотивато-
рами пропагандистського змісту.

2. Об’єднайте учасників у малі групи та роздайте 
у кожну один демотиватор.

3. Попросіть учасників проаналізувати демотива-
тор за таким алгоритмом:

•	 Яку емоцію, відчуття викликав демотиватор?
•	 Що зображено на демотиваторі?
•	 До чого закликає плакат, яке «послання» він 

містить?
•	 Хто очікувана цільова аудиторія? 
•	 Якою є очікувана реакція?
•	 Хто і навіщо міг створювати демотиватор?
•	 Якими можуть бути наслідки широкого поши-

рення цього демотиватора? 
4. Запропонуйте учасникам по черзі презенту-

вати результати роботи. Обговоріть із ними шляхи 
та наслідки поширення подібних демотиваторів у 
мережі Інтернет.

5. Наголосіть на тому, що відсутність реакції на 
появу, розміщення у мережі подібних ксенофобних 
демотиваторів сприяє тому, що не лише автори, 
а й ті, хто їх отримує, «звикають» до них та до 
думки, що це «нормально». Обговоріть, якою має бути 
реакція на такі демотиватори, що можна зробити 
для поширення загальнолюдських цінностей — прав 
людини, толерантності, поваги до людської гідності, 
рівності, недискримінації.

6. Роздайте кожній групі одне фото мотивацій-
ного змісту і запропонуйте в групах створити власні 
мотиватори на їх основі. Ознайомте з правилами 
створення мотиватора/демотиватора. 

7. Обговоріть пропоновані групами варіанти. 
За наявності часу обговоріть проблему та шляхи 

поширення/пропагування важливих для мирного 
співжиття та зростання культури прав людини цін-
ностей. 
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4.2 роботА з ПроПАГАНдИстськИмИ мАтеріАлАмИ

Тема: критичне мислення, пропаганда
Мета: сформувати навички критичного сприй-

няття візуальної пропаганди 
Тривалість: 45—60 хв.

Пропаганда — поширення та роз’яснення 
ідей із метою закріплення їх у свідомості, для 
мотивації до певного виду поведінки.

Мета створення плакату, агітки — викликати перед-
бачувані почуття, спонукати до дії. Автор завжди має 
певні очікування від впливу плакату чи агітки. Відпо-
відно, варто пам’ятати, що цей вид джерела є «ідеоло-
гізованим мистецтвом» і тому дає уявлення не стільки 
про реалії, що відображені на ньому, скільки про ідео-
логічні установки, що лежать в основі його створення. 
А відповідно — і про час та політичні аспекти історії. 

У роботі з пропагандистськими матеріалами, як і при 
роботі з рекламою, варто пам’ятати про найбільш поши-
рені прийоми, що використовуються для їх створення: 
•	 «причіпний вагон»: всі це роблять, і ти пови-

нен робити!
•	 підбір фактів: будемо наводити факти, що 

характеризують наші ідеї, товари з найкра-
щого боку! Але не будемо нагадувати, відзна-
чати погані, суперечливі деталі наших ідей або 
товарів!

•	 думка експертів: знаменита людина (телезірка, 
наприклад), або експерт (асоціація стоматоло-
гів України) стверджує, що це добрий товар, 
отже — це обов’язково добрий товар!

•	 гра на почуттях: якщо ви закохані, вам сумно, 
або ви щасливі — цей товар або ідея для вас!

•	 повторення назви товару або ідеї: це чудовий 
товар або ідея! Це чудовий товар або ідея! Це 
чудовий товар або ідея! Це чудовий товар або 
ідея! Це чудовий товар або ідея!

•	 прагнення зганьбити конкурентів: вони дурять 
вас і намагаються змусити вас повірити, що 
їхні ліки вам допоможуть, але вам допоможуть 
тільки наші ліки!

Хід роботи:
1. Ознайомте учасників із базовою інформацією, 

що стосується пропаганди та специфікою цього типу 
візуальних джерел.

2. Обговоріть питання, що стосуються впливу про-
паганди та наслідків некритичного її сприйняття, коли 
і чому ми стаємо свідками масового використання 
подібних матеріалів, можливостей та умінь, які дозво-
ляють протистояти негативному впливу пропаганди.
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3. Об’єднайте учасників у групи, роздайте по 
одному пропагандистському плакату з різних країн 
і попросіть проаналізувати їх за пропонованим алго-
ритмом:
•	 що зображено на плакаті?
•	 чи зображення «реальне, чи карикатурне, спо-

творене, фантастичне?
•	 до чого закликає плакат, яке «послання» він 

містить?
•	 де і коли міг бути створений плакат?
•	 хто очікувана цільова аудиторія?

•	 якою є очікувана реакція?
•	 якими засобами, прийомами користується 

автор?
•	 хто міг бути замовником плакату?
•	 якою могла бути мета замовника? 
4. Обговоріть результати роботи в групах. Звер-

тайте увагу на особливі художні та «технологічні» 
прийоми, що використовувалися авторами плакатів.

5. Запропонуйте учасникам в групах розробити 
власні рекомендації для друзів і колег «Не стань жер-
твою пропаганди».

6. Створіть, на основі розроблених у групах, 
спільну пам’ятку.20

20 При підготовці використано: Ми — громадяни України: ме-
тодичний посібник із громадянської освіти / за ред. О.І. По-
метун. — Львів: ЗУКЦ, 2008.
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розділ 5 толерАНтНість 
 як ПотребА ЧАсУ

5.1 Що тАке толерАНтНість

Іноді про толерантність говорять як про сучасний 
феномен, потреба у якому з’явилася лише в наш час. 
Дійсно, саме поняття увійшло в офіційну мову міжна-
родного права лише в 1995 році, з прийняттям держа-
вами-членами Організації Об’єднаних Націй на Гене-
ральній конференції ЮНЕСКО Декларації принципів 
толерантності. Водночас ідея толерантності сягає своїм 
корінням у віки. У Стародавній Греції Солон казав: 
«Справедливість запанує тоді, коли кожен буде сприй-
мати чужу образу, як свою». Цицерон говорив: «Ми 
маємо поважати, захищати і підтримувати зв’язки 
єдності та співпраці, які існують між представниками 
усього роду людського». У Стародавньому Китаї Лао-
Цзи повчав: «Будьте уважні до своїх думок, вони поча-
ток вчинків». В часи інквізиції Джордано Бруно був 
упевнений, що «легше вирішує і засуджує той, хто мало 
замислюється». Вольтер, який жив в епоху Просвітни-
цтва, заявляв: «Ваші ідеї мені глибоко осоружні, але я 
віддам життя за ваше право їх виголошувати».  Вели-
кий гуманіст XX ст. Альберт Швейцер, розміркову-
ючи над людськими відносинами, казав: «Не з почуття 
доброти щодо іншого я лагідний, миролюбний, терпля-
чий і привітний — я такий тому, що в такій поведінці 
забезпечую собі глибоке самоствердження».

Коли ми говоримо про права людини, маємо на 
увазі, насамперед, зобов’язання держави перед люди-

ною, визнання владою природних прав і свобод, рів-
ності всіх у цих правах і можливість кожного захи-
стити себе та інших від свавільних дій держави. Права 
людини стали законом, який регламентує можливість 
втручання держави у життя людини. 

Водночас ми живемо у світі, де щодня вступаємо 
у відносини з іншими, і ці відносини не можуть бути 
до дрібниць регламентовані законом. Ми спілкує-
мося з випадковими перехожими, зав’язуємо дружні 
стосунки, щоденно контактуємо з колегами, беремо 
участь у спільних заходах, вирішуємо повсякденні 
проблеми, вступаючи в діалог зі значною кількістю 
людей. Такі відносини не можна регламентувати зако-
нами. Дружні це стосунки чи конфліктні, приносять 
нам радість спілкування, чи викликають відразу зале-
жить від багатьох факторів — психологічних, мораль-
но-етичних, культурних, світоглядних, — адже кожен 
із нас унікальна особистість, яка самостійно вибирає 
свій стиль та спосіб життя, а значить і стиль та спосіб 
комунікації з іншими. І вони, інші, можуть викликати 
у нас різні почуття та, відповідно, ставлення. Людину 
не можна змусити законом «любити іншу», виявляти 
до неї прихильність або симпатію, прийняти «на рів-
них» людину з іншою культурою чи світоглядом. Це 
має бути лише власний вибір, що ґрунтується на пев-
них цінностях і переконаннях.

Яким же чином толерантність пов’язана з пра-
вами людини? 

У Преамбулі Статуту ЮНЕСКО, затвердженого 
16 листопада 1945 р., підкреслюється, що «мир має 
ґрунтуватися на інтелектуальній і моральній солі-
дарності людства». Саме заради формування такої 
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солідарності та, «відчуваючи занепокоєння у зв’язку 
з актами нетерпимості, насильства, тероризму, ксе-
нофобії, агресивного націоналізму, расизму, антисе-
мітизму, відчуження, маргіналізації та дискримінації 
щодо національних, етнічних, релігійних і мовних 
меншин, біженців, робітників-мігрантів, іммігрантів 
та соціальне найменш захищених груп у суспільстві, а 
також актами насильства та залякування щодо окре-
мих осіб, які реалізують своє право на свободу думки 
і висловлювання переконань, проявами, що почасті-
шали останнім часом і становлять загрозу зміцненню 
миру та демократії на національному і міжнародному 
рівнях» країни ООН 50 років після прийняття Загаль-
ної декларації прав людини прийняли нову деклара-
цію, що закликає держави та кожного з нас замис-
литися на тим, чому ми потребуємо толерантності у 
сучасному світі.

Стаття 1 Декларації дає досить широке визначення 
цьому поняттю і водночас демонструє, яким чином 
воно пов’язане з правами людини:

1.1. Толерантність означає повагу і розуміння 
багатої різноманітності культур нашого світу, наших 
форм самовираження і способів прояву людської 
індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість, 
спілкування і свобода думки, совісті й переконань. 
Толерантність — це гармонія у різноманітті. Це не 
тільки моральний обов’язок, але й політична і пра-
вова потреба. Толерантність — це чеснота, яка робить 
можливим досягнення миру та сприяє заміні культури 
війни культурою миру.

1.2. Толерантність — це не поступка, поблаж-
ливість або потурання. Толерантність — це, насам-
перед, усе активне ставлення, яке формується на 

основі визнання універсальних прав і основних сво-
бод людини. У жодному разі толерантність не може 
виправдовувати посягань на ці основні цінності, толе-
рантність повинні виявляти окремі люди, групи і дер-
жави.

1.3. Толерантність — це обов’язок сприяти ствер-
дженню прав людини, плюралізму (в тому числі куль-
турного плюралізму), демократії та правопорядку. 
Толерантність — це поняття, яке означає відмову від 
догматизму, від абсолютизації істини та стверджує 
норми, встановлені у міжнародних правових актах у 
сфері прав людини.

1.4. Прояв толерантності, що співзвучний із пова-
гою до прав людини, не означає терпимого ставлення 
до соціальної несправедливості, відмови від своїх або 
необхідності поступитися чужим переконанням. Це 
означає, що кожен вільний дотримуватися своїх пере-
конань і визнає таке ж право за іншими. Це означає 
визнання того, що люди за своєю природою відрізня-
ються зовнішнім виглядом, становищем, мовою, пове-
дінкою і цінностями і володіють правом жити в мирі 
та зберігати свою індивідуальність. Це також означає, 
що погляди однієї людини не можуть бути нав’язані 
іншим.

Із цього стає зрозумілим, що  толерантність — це, 
насамперед, світоглядна якість, здатність людини, 
усвідомлюючи свою унікальність, прийняти світ як 
спільноту таких же унікальних людей, кожна з яких 
є носієм прав людини. Проте світогляд має визначати 
і спосіб взаємодії з іншими, адже толерантність — 
це «активне ставлення, яке формується на основі 
визнання універсальних прав та основних свобод 
людини».
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В умовах сучасної України, коли прагнення бути 
повноцінною частиною європейської спільноти поєд-
налося з рядом викликів для країни та її жителів, 
гостро постала проблема формування толерантності 
як «здатності» пересічного громадянина. Зрозуміло, 
що світогляд не можна сформувати, провівши бесіду 
чи організувавши дискусію, інтерактивне навчання 
чи обговоривши фільм. Водночас без такого освіт-
нього впливу очікувати на «появу» толерантності як 
глибоко вкоріненої  якості чи усталеної форми пове-
дінки не доводиться. Швидше ксенофобія і пересто-
рога «іншого» є природними, ніж відкритість і готов-
ність до діалогу з цим «іншим».

У цьому процесі присутні багато складових: робота 
(осмислення) зі стереотипами у собі та уміння з ними 
«справлятися», не потураючи їм, оскільки наслідком 
цього стає упередженість і пересуди, відмова від зви-
нувачень, бо це шлях до дискримінації чи неготовно-
сті стати на захист прав іншого. 

Потребу в толерантності ми відчуваємо тоді, коли 
розуміємо, що наші множинні ідентичності — етнічні, 
ґендерні, мовні, економічно чи матеріально стату-
сні, географічного походження чи вікові, релігійні чи 
політичні — часто роблять нас належними до певної 
меншини у тому середовищі, де ми опинилися. Це від-
чуття вразливості породжує прагнення рівності, захи-
щеності від нетерпимості інших.

Саме тому просвіта щодо толерантності є багатоа-
спектною. Учасники груп, які навчаються, мають опи-
нитися в середовищі, де не лише розмовляють про 
цінності, але де ці цінності «відчуваються» та «прижи-
ваються». Емпатійні якості розвиваються тоді, коли ми 
можемо «увійти в роль» іншого, ніби відчути ситуацію 

зсередини. Учасники мають відчути і віднайти свій 
рівень готовності до толерантності. Він може коливатися 
до чемного та просто вихованого ставлення до іншого, 
того, хто тобі не до вподоби, аж до відчуття радості від 
можливості зрозуміти й збагатитися світом іншого.

Важливим також є розуміння тієї тези Декларації, 
яка говорить про межі толерантності. Адже не можна 
толерувати расизм або догматизм, нацистські чи ксе-
нофобні переконання. І тут знову мова йде про повагу 
до прав людини. 

«Виховання є найефективнішим засобом запобі-
гання проявам нетерпимості. Виховання в дусі толе-
рантності починається з прищеплення людям знань 
про їхні права та свободи з метою забезпечити їхню 
реалізацію та зміцнити прагнення кожного до захи-
сту прав інших». Це положення Декларації поєднує в 
освітньому просторі права людини та толерантність, 
яка і має стати основою поваги до прав іншого. 

5.2 ВПрАВИ для розУміННя ПоНяття «толерАНтНості»

Вправа «Зроби крок уперед»21

Тема: дискримінація та ксенофобія, бідність, 
загальні права людини.

Час проведення: 60 хвилин.
Мета вправи — дати можливість учасникам від-

чути, наскільки рівноправними почуваються у суспіль-
стві представники різних соціальних груп залежно від 
їх соціального та матеріального статусу.

21 «Пособие по обучению правам человека «КОМПАС» / Бран-
дер П., Гомес Р., Кин Є., Леминер М.-Л. и др. [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://eycb.coe.int/compass/ru/
contents.html. — Заголовок з екрану.
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Місце проведення: просторий коридор, відкрите 
приміщення, зал, де учасники зможуть зробити 15-20 
кроків уперед.

Інструкція з проведення:
1. Роздати довільно усім учасникам картки із соці-

альними ролями. Попросити не показувати їх нікому 
та не розголошувати своєї ролі.

2. Попросити всіх за 2-3 хвилини «вжитись» у ролі. 
Для цього поставте запитання та попросіть учасни-
ків уявити:

•	 яким було їхнє дитинство?
•	 у якому будинку вони народилися, в які ігри гра-

лися в дитинстві, як проводили час із бать-
ками?

•	 яким є повсякденне життя сьогодні, яке їх соці-
альне оточення, хто їхні друзі?

•	 що вони роблять і про що думають вранці, в 
другій половині дня, надвечір?

•	 який спосіб життя вони ведуть, де живуть 
зараз, який їхній заробіток, як проводять 
вихідні, відпустку?

•	 що їх хвилює або турбує?
3. Попросити учасників дотримуватися повної 

тиші й уникати будь-яких реплік та коментарів під 
час вправи.

4. Запропонувати всім стати в одну лінію, як на 
«старт».

5. Повідомити, що ви збираєтеся зачитати спи-
сок ситуацій. Щоразу, коли хтось із учасників може 
ствердно відповісти на зачитане висловлення, він 
робить крок уперед.

6. Зачитувати по одній ситуації. Після кож-
ної робити паузу і давати можливість подивитися 

на власне розташування порівняно з іншими. НЕ 
ДОПУСКАТИ КОМЕНТАРІВ І РОЗПИТУВАНЬ.

7. В кінці попросити запам’ятати власне місце. 
Дайте хвилину для «виходу» з ролей і розпочніть 
обговорення (у дорослій аудиторії обговорення можна 
провести, не змінюючи місць).

Аналіз та оцінка
1. Запитати про враження від вправи загалом. 
2. Перейти до обговорення:
•	 Які відчуття виникали при просуванні уперед 

чи стоянні на місці?
•	 В який момент ті, хто просувався веред, помі-

тили, що інші значно відстають?
•	 Які виникли відчуття у тих, котрі почали значно 

відставати?
•	 Які припущення можуть бути висловлені щодо 

ролей? (На цьому етапі усі можуть «розкрити» 
свої ролі, але спочатку необхідно дати мож-
ливість усім висловити свої припущення. При 
обговоренні з’ясуйте, на основі якої інформа-
ції учасники «входили» в ролі — достовірна 
чи сумнівна вона (преса, книжки, анекдоти, 
чутки, стереотипи)? 

•	 Чи легко було виконувати свої ролі? Чому?
•	 Чи відображує вправа реальну ситуацію щодо 

становища різних людей у суспільстві?
•	 Якщо помітними є права людини, то які саме 

і в чому це виявляється? (дати можливість 
висловитися тим, хто вважає, що саме його/її 
права були порушені)

•	 Які першочергові заходи можуть бути вжиті з 
метою вирішення проблем нерівності у суспіль-
стві?
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Ситуації та події
1. Ви ніколи не відчували ніяких фінансових труд-

нощів.
2. У Вас пристойне житло з телевізором, окремим 

телефоном.
3. Ваша мова, релігія та культура користуються 

повагою у суспільстві.
4. З Вашою думкою щодо соціальних і політичних 

питань рахуються.
5. До Вас часто звертаються за порадою з різних 

питань, Вас поважають.
6. Ви не боїтеся, коли Вас зупинить міліція, не бої-

тесь ускладнень.
7. Ви знаєте, до кого звертатися за порадою та 

допомогою при потребі і не боїтеся відмови.
8. Ви ніколи не відчували дискримінації через 

власне походження, те, якими Ви є.
9. Ваші соціальні та медичні гарантії повністю від-

повідають вашим потребам.
10. Раз на рік Ви можете дозволити собі поїхати кудись 

у відпустку на відпочинок, у Вас на це вистачає коштів.
11. Ви можете дозволити собі запрошувати друзів 

на вечерю хоча б раз на тиждень, у Вас є чим їх при-
гостити.

12. Ваше життя — цікаве і майбутнє своє Ви бачите 
у позитивному світлі.

13. Ви можете собі дозволити роботу чи хобі за 
власним вибором.

14. Ви не відчуваєте ризику зазнати знущань чи 
переслідувань на вулиці через власне походження чи 
те, якими Ви є.

15. Ви можете і берете участь у загальнонаціональ-
них чи місцевих виборах.

16. Ви вільно святкуєте релігійні свята з рідними 
та близькими.

17. Ви маєте можливість брати участь у міжнарод-
них програмах, поїздках за кордон.

18. Мінімум раз на тиждень Ви можете собі дозво-
лити піти в кіно чи театр, Вам це по кишені.

19. Вам не доводиться хвилюватися про майбутнє 
своїх дітей.

20. Ви можете дозволити собі купівлю стильного, 
нового одягу як мінімум раз на три місяці.

21. Ви можете собі дозволити виявляти закоханість 
будь до кого.

22. Ви користуєтесь визнанням та повагою в 
суспільстві, в якому живете.

23. Ви можете користуватися перевагами, що дає 
Інтернет.

Ви — непрацююча 
мати-одиначка

Ви — син емігранта з 
Китаю, який має великий 
ресторанний бізнес

Ви — донька директора 
місцевого банку, яка 
навчається в університеті

Ви — донька посла США, 
яка навчається у 12 класі

Ви — дівчина-мусуль-
манка, з кримських 
татар, котрі переїхали 
сюди, проживаєте разом 
з батьками

Ви — власник успішної 
експортно-імпортної 
фірми

Ви — вчителька з район-
ного центру

Ви — пенсіонер, у мину-
лому — працівник взут-
тєвої фабрики
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Ви — молодий хло-
пець-інвалід, який пере-
сувається лише у візку

Ви — студент 3 курсу з 
вузу на окупованій тери-
торії. Для продовження 
навчання переїхав до 
Львова

Ви — 17-річна ромка, з 
незакінченою середньою 
освітою, мати 2-х близ-
нюків

Ви — голова молодіжної 
політичної організації, 
яка є складовою партії, 
що зараз при владі

Ви — ВІЛ-інфікована 
повія середнього віку

Ви — пенсіонер, гро-
мадський активіст, який 
вимушений був зали-
шити Крим через загрозу 
безпеці

Ви — безробітний педа-
гог, котрий не досить 
добре володіє україн-
ською

Ви — 24-річний біженець 
з Узбекистану

Ви — 22-річна лесбійка Ви — пенсіонерка, чия 
донька вже два роки за 
кордоном на заробітках

Ви — манекенниця, 
ваш батько — колишній 
чорношкірий студент із 
Сомалі

Ви — водій таксі у про-
вінційному місті

Ви — 27-річний бездо-
мний

Ви — студент-першокур-
сник із багатодітної сім’ї, 
батьки — будівельники 

Ви — непрацююча мати 
2-х дітей, Ваш чоловік на 
заробітках за кордоном.

Ви — донька відомого 
актора, навчаєтесь у 
театральному інституті та 
знімаєтесь у молодіжних 
серіалах

Ви — продавець мага-
зину

Ви — молодий спеціаліст, 
бухгалтер місцевого с/г 
товариства 

Ви — колишній народ-
ний депутат, голова кон-
салтингової фірми.

Ви — сирота, який після 
закінчення школи-інтер-
нату вступив до ПТУ

Ви — 19-річний син селя-
нина з віддаленого від 
центру села

Ви — журналіст моло-
діжного радіо 

Вправа «Сходинки взаємин»
Сьогодні існує кілька різних підходів до тлума-

чення поняття «толерантність». Одні розглядають 
толерантність як поведінкову якість людини: вихо-
ване, «терпиме» ставлення до інших, відмінних від 
тебе людей; інші тлумачать як світоглядно-філософ-
ську рису, притаманну особистості, яка сприймає світ 
у його багатоманітності і цінує це. Для багатьох толе-
рантність — це просто байдуже, індиферентне став-
лення до «інакших».

Видається, що в більшості випадків особистість 
самостійно знаходить власне розуміння толерантності. 
Проте, толерантність є не лише внутрішньою якістю 
особистості, а й рисою соціальної зрілості людини.

Метою вправи є допомогти учасникам з’ясувати сут-
ність різних видів соціальних взаємин, їх взаємозалеж-
ність і власне ставлення до них. Обговорення в групах, 
що, на думку автора, є найбільш цінним у цій вправі, 
дає можливість учням не лише конкретизувати для себе 
окремі поняття, але й ПОЧУТИ інших, зрозуміти їх.

Керована дискусія сприятиме глибшому усвідом-
ленню різних типів соціальних відносин.

Час: 60 хвилин.
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Крок за кроком:
•	 Поясніть учням, що взаємини між людьми бува-

ють різними: позитивними та негативними, 
такими, що стимулюють співпрацю і товарись-
кість, і такими, що приводять до суперечок і 
конфліктів. Це часто залежить від обставин, 
але ще частіше від самих учасників, їх уміння 
та бажання позитивної взаємодії.

•	 Поясніть, що між людьми існують як міжосо-
бистісні, так і соціальні відносини. Наведіть 
приклади.

•	 Запитайте учнів, що має бути основою соціаль-
ної взаємодії громадян? Які громадянські яко-
сті чи вміння? Вислухайте відповіді.

•	 Дайте коротке тлумачення толерантності як 
терпимості та поваги до права кожного на те, 
«щоб бути самим/самою собою». 

•	 Поясніть, що відносини між людьми можуть 
розвиватися як по висхідній, так і по низхідній, 
як до більш позитивних, конструктивних, так і 
до негативних, деструктивних.

•	 Об’єднайте учасників у групи по 5-6 осіб і про-
читайте інструкцію до вправи.

Інструкція: «Перед вами сходинки, однією з яких 
є сходинка «терпимість».

Сходами можна рухатися вгору, а отже — розви-
вати стосунки до кращих, і можна рухатися вниз, що 
означатиме їх погіршення.

Вам пропонуються 10 різних понять і типів сто-
сунків, поведінки, ставлень. Обговоріть їх та розта-
шуйте на сходинках угору та вниз таким чином, щоб 
на верхній сходинці було слово, яке для вас означає 

найпозитивніший вид взаємин між людьми, а остан-
нім внизу було поняття, яке на вашу думку характе-
ризує негативні взаємини.

Врахуйте, що вільних сходинок 10, а пропонова-
них понять всього 9. Це означає, що один термін має 
бути запропонований вами самостійно.

Під час роботи керуйтеся принципом «кожен 
наступний вид стосунків залежить від попереднього, 
тобто часто неможливий без нього»:
•	 Визначте час роботи.
•	 Роздайте аркуші із завданням і почніть відлік 

часу.
•	 Попросіть учнів представити результати роботи 

по черзі, дати свої пояснення обраному варіан-
тові розстановки понять у сходинках.

•	 Вислухайте коментарі інших учасників.

•	 Візьміть участь у обговоренні як рівноправний 
учасник дискусії.

•	 Запитайте учасників, чи користуються вони 
сходами? Куди легше рухатися — вгору чи 
вниз? Чи можна те саме сказати й про рух 
«сходинками взаємин»?
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•	 Попросіть учасників висловити свої мірку-
вання з цього приводу.

•	 Запропонуйте узагальнити міркування про від-
носини між людьми за методом ПРЕС. 

Вправа «здам житло»
Ксенофобія стає поширеним явищем серед пере-

січних громадян. Цьому сприяє багато чинників. 
Міграції населення у великих державах часто спри-
чиняють насторожене ставлення місцевого населення 
до переселенців. Наслідком цього є приховувані упе-
редження та дискримінація.

Пропонована вправа спрямована на дискусію з 
цього приводу. 

Час: 30—45 хвилин.
Крок за кроком:
•	 Проведіть коротеньку бесіду з питання пересе-

лення в інше місце та проблем, які виникають 
у тих, хто змінює місце проживання.

•	 Розкажіть наступне:
На вулицях у великих містах можна поба-

чити оголошення, що пропонують винайняти 
житло. 

На одному з оголошень, що було розміщено 
на тролейбусній зупинці у великому місті в 
Росії, написано «сдам квартиру русской семье», 
на іншому «семья из трех человек (русские) 
снимут квартиру».

•	 Об’єднайте учасників у малі групи.
•	 Роздайте оголошення, попросіть прочитати 

його в групах

•	 Поставте запитання, визначте час для роботи 
й обговоріть:
— Чому автори оголошень зазначають націо-
нальність?
— Про що можуть свідчити такі оголошення?
— Які відносини існують між представниками 
різних національностей?
— Як би ви почували себе в ситуації відмови в 
житлі, в зв’язку з вашою національністю?

Вправа «Плакат із Франкфурта на Майні»
Процеси глобалізації породили ряд проблем у 

сучасному демократичному суспільстві Європи. 
Недовіра та підозрілість до іммігрантів охопили 
окремі верстви. «Вони забирають нашу роботу», 
«Вони паразитують у нашому суспільстві», «Вони 
порушують національний баланс», «Їхні цінності та 
традиції руйнують європейську культуру», — такі 
вислови можна почути у бік турків чи українців, які 
приїхали на заробітки до Німеччини, у бік мароккан-
ців чи сенегальців, які працюють у Франції, індійців 
чи пакистанців, які приїхали за кращою долею до 
Великої Британії.

Прагнення запобігти наростанню таких негатив-
них явищ, уряди та місцева влада ряду країн приймає 
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програми, проводить просвітницьку роботу, реалізує 
довгострокові проекти.

У 60-ті роки ХХ століття у Франкфурті на Майні 
з’явився плакат, який лишається актуальним і сьо-
годні:

ТВІЙ ХРИСТОС  — ЄВРЕЙ,
ТВОЄ АВТО   — ЯПОНСЬКЕ,
ТВОЯ ПІЦЦА   — ІТАЛІЙСЬКА,
ТВОЯ ДЕМОКРАТІЯ  —  ГРЕЦЬКА,
ТВОЯ КАВА   — БРАЗИЛЬСЬКА,
ТВОЯ ВІДПУСТКА  —  У ТУРЕЧЧИНІ,
ТВІЙ РАХУНОК  —  АРАБСЬКИЙ,
ТВІЙ АЛФАВІТ  — ЛАТИНСЬКИЙ...
ТАК ХТО ТУТ ІНОЗЕМЕЦЬ :

ТВІЙ СУСІД ЧИ ТИ САМ?

Обговорення цього плакату може стати добрим 
поштовхом до дискусії зі старшокласниками про 
євроінтеграцію, толерантність, різноманітність, пра-
вила співжиття у полікультурному суспільстві.

Час: 30 — 45 хвилин.

Крок за кроком: 
•	 Вивісьте плакат і прочитати його для всіх
•	 Поставте запитання:

— Кому, на вашу думку, адресовано плакат?
— Чим можна пояснити його появу?
— Чи можна доповнити наведений перелік? 
— Про що змушує задуматися плакат?
— До чого закликає плакат?

Вправу можна проводити, організувавши роботу 
в парах і заслухавши відповіді методом «збирання 
думок по колу». Її можна продовжити, організувавши 
методом «займи власну позицію» дискусію на тему: 
«Зберегти власну культуру можна, лише уникаючи 
запозичень».

Опис вправи «Білі люди»
Тема: мігранти та біженці
Мета: сприяти формуванню уявлень та ставлень 

до становища проблем біженців та мігрантів.
Необхідні умови:
•	 атмосфера довіри та безпеки
•	 готовність виконувати інструкції та дотримува-

тися правил
•	 приміщення зі стільцями, що вільно перестав-

ляються.
Хід проведення:
1. Поясніть учасникам, що вони будуть об’єднані в 

дві групи і кожна отримає окрему інструкцію. Об’єд-
найте учасників у дві групи та попросіть одну вийти з 
приміщення на короткий час.

2. Лишіть у колі стільки стільців скільки учасників. 
Дайте інструкцію: «Ви — «білі люди», корінні жителі 
однієї з успішних країн, де більшість має достатні 
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статки та гарні умови життя. У вашій країні є вдосталь 
ресурсів і ви не знаєте війн і серйозних конфліктів. 
Лише два правила для вас є обов’язковими:
•	 Ви розмовляєте лише з тими, чиє обличчя зна-

ходиться на одному рівні з вашим.
•	 Ви не маєте права відповідати на запитання, які 

вам ставлять. У вашу країну потрапила група 
шукачів притулку, яким потрібно житло та 
засоби існування. Швидше всього, вони спро-
бують вступити з вами в контакт і залишитися 
у вашій країні. Коли з’являться ці люди — НЕ 
ЗАБУВАЙТЕ ПРО ПРАВИЛА». 

3. Вийдіть до другої групи учасників і дайте їм 
інструкцію: «Ви — люди, що в силу політичних обста-
вин чи то природних катаклізмів залишили країну і 
стали шукачами притулку. Можливості у найближ-
чий час повернутися додому у вас немає. Вам вда-
лося перетнути кордон успішної країни, де більшість 
людей живе у статках і не має проблем з існуванням. 
Ви зрозуміли, що хотілися б лишитися жити у цій 
країні. Для цього вам потрібно буде знайти для себе 
місце у колі. Спробуйте встановити контакт із місце-
вим населенням і залишитися серед них». Запросіть 
групу зайти до приміщення.

4. Не втручаючись у процес уважно спостерігайте 
за поведінкою учасників. Як правило, на початку група 
«шукачів притулку» робить спроби вступити у контакт, 
ставить запитання, звертається з проханням до тих, хто 
сидить і не розуміє їх мовчання та відсутності реакції. 
Через певний час комусь вдається налагодити контакт 
(зазвичай це ті, хто присідає перед «аборигенами», 
котрі сидять на стільцях, ті, хто не запитує, а просить 
надати притулок чи дати поради. Вкрай рідко хтось із 

корінних жителів знаходить можливість вступити в 
контакт з «шукачами» та пояснити ситуацію. Ще рідше 
хтось із «шукачів» починає вести себе агресивно та 
«тиснеться» на стільці поряд із тими, хто сидить).

5. За 5-7 хвилин подібного спілкування чи й раніше, 
якщо учасники знайдуть рішення ситуації, зупиніть 
гру та розпочніть обговорення (нехай усі залиша-
ються на своїх місцях — чи то стоять, чи то сидять). 
Якщо учасники не здогадалися, чи не дізналися пра-
вила — назвіть їх.

6. Запитання для обговорення:
•	 Як ви почували себе під час виконання вправи? 

Які почуття зараз?
•	 Як ви можете пояснити свої почуття? Чим вони 

викликані?
•	 Як ви можете пояснити власну поведінку? А 

поведінку представників іншої групи?
•	 Чому ніхто із групи «корінних жителів» не 

повідомив правила всім (адже це не заборо-
нено)?

•	 Чому навчає ця вправа?
7. Під час обговорення (а воно залежить від того, як 

відбувалися події) ставте уточнюючи запитання учас-
никам. Давайте можливість висловитися всім бажаю-
чим. Головним у обговоренні є досягнення розуміння 
різних перспектив у сприйнятті ситуації представни-
ками обох груп та мотивації їх дій.

8. Обговоріть, які можливі шляхи подолання кон-
фліктних ситуацій чи їх попередження, якою є роль 
держави у подібних ситуаціях, які шляхи інтеграції 
шукачів притулку тощо. Дискусія має підвести групу 
до більш глибокого розуміння цінності рівності у пра-
вах та недискримінації.
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9. ОБОВ’ЯЗКОВО «виведіть» учасників із ролей. 
Пам’ятайте, що вправа може когось психологічно 
травмувати, і тому, якщо буде потреба, продовжте 
рефлексію вправи більш тривалий час чи поговоріть 
із такими учасниками окремо на перерві. 

розділ 6 методИкА форУм-теАтрУ

6.1 Про методИкУ 
Історія виникнення театру пригноблених і філо-

софські ідеї, які вплинули на його створення 
Форум-театр уже близько п’ятдесяти років поши-

рюється світом, набуваючи все більшої популярності, 
різними шляхами та засобами проникає у життя 
суспільств, освіту, громадський сектор, мистецтво. 
Час, різні підходи до застосування методики, адап-
тація до реалій сучасного світу постійно впливають 
на його подальший розвиток і модель загалом. Але, 
мабуть, незмінним залишається єдине, що відрізняє 
його від класичного театру, — це вистава, де кожен 
із глядачів має можливість втрутитися в театральне 
дійство та змінити ситуацію на часто імпровізованій 
сцені за власним бажанням. 

Засновником форум-театру є бразильський теа-
трал, режисер, громадський діяч — Аугусто Боаль 
(1931–2009рр.), який впровадив систему інтерак-
тивних методів, що демократизують театральне дій-
ство.22 Форум-театр є однією з методик, яка входить 
до складу «театру пригноблених» — підходу, який 
перевернув розуміння та сприйняття театру, в якому 
метою є вивчення «акторами» та «глядачами-акто-
рами»23 ситуації для подальшого використання влас-

22 Вікіпедія: http://bit.ly/2iXS9DL
23 Термін «глядачі-актори» — це творіння Боаля, яким він опи-

сує глядача, який бере участь у дії в будь-який спосіб, — 
«Ігри для акторів та не акторів», прим. перекладача англій-
ської мови Едріана Джексона., Київ, 2016р.
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них ідей і досвіду з метою внести позитивні зміни у 
свої громади, суспільство.24

Аугусто Боаль вбачав у театрі велику силу впливу: 
«Театр — це форма знання, яка може та повинна бути 
використана як засіб для трансформації суспільства. 
Театр може допомогти нам будувати наше майбутнє, 
а не чекати, коли його побудує хтось інший». 

На формування поглядів Боаля, зокрема, дуже 
вплинули філософські ідеї видатного бразильського 
педагога, психолога, реформатора шкільної освіти 
Бразилії — Пауло Фрейре. У своїй роботі «Педаго-
гіка пригноблених» Фрейре представив ідею, що мета 
кожної людини полягає в тому, щоб визволитися 
від пригноблення та стати творцем своєї реальності, 
тобто — свого життя. Проявами пригноблення у світі, 
державах, суспільстві він вважав насилля, свавілля 
влади, дискримінацію, експлуатацію, нерівність перед 
законом, бідність. Також Пауло Фрейре критично ста-
вився до наявної у той час системи освіти в Брази-
лії, яку він називав «банкова система освіти» — коли 
викладач приходить до класу і вкладає свої знання, 
суб’єктивну думку в голови учням без отримання 
зворотного зв’язку, діалогу, обміну досвідом. В освіті 
Фрейре вбачав велику силу «розкріпачення» людини, 
за умови існування навчання, яке ґрунтується на чес-
ному діалозі «вчитель-учень», на їхній взаємній заці-
кавленості та повазі. Пауло Фрейре вважав, що освіта 
має бути спрямована на формулювання проблеми, 
щоб учень вчився сумніватися, мислити, що сприя-
тиме розвитку критичного мислення. 

24 Форум-театр: робочий посібник / розроблено Ялмаром Хор-
хе Жоффре-Ейхорном, 2012 р.

Узявши ці філософські ідеї і пропустивши їх крізь 
призму театру, Аугусто Боаль вирішив, що сцена може 
стати тим майданчиком для обміну знаннями, діалогу, 
де буде виявлятися проблема, відбуватися вибір аль-
тернатив із можливостями сумніватися, моделювати 
ситуації, навчатися через досвід. Окрім цього, в житті 
та творчій діяльності Боаля були ситуації, які вплинули 
на рішення змінити методи своєї роботи. Одна з таких 
ситуацій трапилась у 60х роках під час диктаторських 
подій у Бразилії та країнах Латинської Америки, коли 
він шукав можливості зв’язати театр із життям людей, 
котрі потерпають від насилля та бідності. Він створив 
«газетний театр». Його особливість полягала в тому, 
що трупа програвала на сцені статті з газет. Ці спекта-
клі демонстрували дуже бідним верствам населення. 
Одна з таких вистав розповідала про бунт на фабриці. 
У момент театральної гри якийсь чоловік піднявся зі 
свого місця у залі для глядачів і викрикнув: «Стоп». 
Аугусто Боаль запитав чоловіка, чому той зупинив 
дійство, і він відповів: «Ви неправильно розповідаєте: 
я там був і знаю, як це було насправді». І Боаль ска-
зав: «Тоді покажіть, як була справа насправді». Чоло-
вік вийшов з натовпу, став на місце актора й почав 
грати, тим самим змінюючи ситуацію.25

У сучасному світі, де форум-театр, як і весь театр 
пригноблених, перебуває у постійному русі з метою 
пошуку нових стилів та форм, можна сказати, що 
«єдине, що не підлягає перегляду — це принципи 
театру пригноблених, тому що вони визначають 
форум-театр, як і театр пригноблених: його намір 

25 Грінбенк Е., Айрапетян І. Форум театр в теорії та на практи-
ці.
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перетворити глядача на головного героя театральної 
дії та, шляхом цього перетворення, спробувати змі-
нити суспільство, а не задовольнятися лише його 
інтерпретацією».26

Що таке форум-театр? 
Для більш комплексного розуміння у посібнику 

надано кілька інтерпретацій, що таке форум-театр. 
Мета полягає не в тому, щоб обрати найкраще, най-
легше, більш зрозуміле поняття, а в тому, щоб поба-
чити, наскільки багатогранним може бути викори-
стання форум-театру, скільки функцій і прихованого 
змісту в методиці. 

Форум-театр  — це театральна гра, у якій про-
блема показана у нерозв’язаній формі, а глядачів-ак-
торів запрошують запропонувати рішення та пока-
зати їх на сцені. Проблема тут завжди пов’язана з 
ситуацією пригноблення, в якій зазвичай є видимі 
гнобителі та головний герой, якого пригноблюють. У 
чистому вигляді і актори, і глядачі-актори є жертвами 
пригноблення, про яке йдеться.27

Форум-театр — це репетиція реальності, простір 
для спілкування та дискусій, мистецтво заради освіти, 
освіта заради «визволення»28; це можливість сказати, 
почути інших та бути почутим. 

Форум-театр — це різновид соціального театру. 
Це дуже незвична форма театру, де кожен виступ є 
унікальним, тому що в ньому приймають участь усі 

26 Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. 
перше. — К.: 2016.

27 Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. 
перше. — К.: 2016.

28 П.Фрейре вбачав велику силу освіти з метою визволення від 
пригноблення (прим. автора)

присутні. У виставах форум-театру можуть грати про-
фесійні актори, але здебільшого в них грають звичайні 
люди, які не мають акторського досвіду. Сама вистава 
відрізняється від традиційної тим, що вона завершу-
ється піком конфлікту, не має розв’язки. Глядачі мають 
можливість вплинути на сценарій і змінити ситуацію 
на краще. «Актори-учасники» самостійно створюють 
сюжет, розподіляють ролі, пишуть репліки, створю-
ють реквізит, костюми або їх елементи. 

Форум-театр — це методика соціальної роботи. 
Завдяки особливостям методів, набору вправ, 
форум-театр дає можливість працювати з різними 
групами населення (внутрішньо переміщеними осо-
бами, біженцями, мігрантами, людьми з інвалідністю, 
представниками етнічних меншин, представниками 
ЛГБТ29-спільноти тощо) з метою вирішити конфлік-
тні ситуації, трансформувати їх, знайти альтернативи 
вирішення. 

Форум-театр — це методика громадянської та 
соціальної освіти, яка дає можливість кожній людині 
розповісти про своє переживання, програти його на 
сцені й знайти рішення (вихід). Форум-театр закликає 
людей займати соціально-активну позицію30.

Мета, ідеї форум-театру 
Форум-театр спрямований не просто на мисте-

цтво, але й на мобілізацію пригноблених людей, для 
того, щоб вони взяли контроль над своїм власним жит-

29 Лесбійки, геї, бісексуали та трансгендери (прим. автора)
30 Грінбенк Е., Айрапетян І. Форум театр в теорії та на практи-

ці.
30 Форум-театр: робочий посібник / розроблено Ялмаром Хор-

хе Жоффре-Ейхорном, 2012 р.
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тям і стали потужними агентами змін, спрямованих 
на трансформацію конфліктів у громадах і суспіль-
стві загалом, а також на звільнення від пригноблення, 
щоби стати «творцем». Форум-театр по своїй суті є 
політичним і соціальним інструментом, де співвідно-
шення політики й мистецтва робить цю методику уні-
кальною та інноваційною.31

У цьому контексті форум-театр не є:
•	 психодрамою;
•	 психотерапією.

Для кого форум-театр? 
Форум-театр як методика громадянської та соці-

альної освіти, як різновид соціального театру підхо-

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
серпень 2016 року

31 Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. 
перше. — К.: 2016. 

дить для роботи з різними групами населення, людьми 
різного віку, сфер діяльності, поглядів, з різним жит-
тєвим досвідом і різного культурного оточення. 

Її використовують у школах, на фабриках, у цен-
трах для літніх людей, громадських центрах, у роботі 
з об’єднаннями орендаторів житла, безпритульними, 
людьми з інвалідністю, представниками етнічних мен-
шин і так далі — в будь-якій спільноті, яку об’єднує 
спільне пригноблення32. 

Які теми можуть розглядатися? 
Здебільшого темами вистав форум-театру є соці-

альні, соціально-політичні проблеми, які непокоять 
представників цільових груп, з якими працює Джо-
кер. Водночас ці проблеми можуть бути гострими для 

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
серпень 2016 року

32 Інтервенція (лат. Interventio) — втручання (прим. автора)
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всього суспільства, або навпаки — бути актуальними 
тільки для конкретної соціальної групи, громади, жите-
лів міста, працівників тієї чи іншої установи тощо. 

Наприклад, темами вистав форум-театру можуть 
бути: проблеми пригноблення та конфліктні ситуації 
у конкретних соціальних групах, взаємини на роботі, 
у родині, між людьми різного етнічного походження, 
проблеми людей з інвалідністю, проблеми вразливих 
категорій населення, внутрішньо переміщених осіб і 
біженців; питання прав людини, демократичних сво-
бод, дискримінації, екологічні проблеми, взаємовідно-
сини у загальноосвітніх школах, вищих навчальних 
закладах, тощо. 

Правила форум-театру 
Під час семінарів з форум-театру разом з учасни-

ками потрібно дотримуватися таких правил: 
•	 мобільні телефони мають бути вимкнені, тому 

що можуть завадити процесу роботи;
•	 під час дискусії має говорити тільки одна 

людина, — це можливість висловитися і послу-
хати думки інших;

•	 участь в усіх іграх і вправах є добровільною, 
кожна людина має свої обмеження, неможливо 
змусити її робити щось, якщо вона цього не 
хоче;

•	 вправи не є змаганням;
•	 досвід учасників прирівнюється до досвіду 

Джокера;
•	 кожен досвід, який виникає в процесі роботи, є 

важливим, водночас не існує правильного чи не 
правильного, «абсолютно чорного та абсолютно 
білого», існують альтернативи, варіанти, думки;

•	 треба з повагою ставитися до культурних тра-
дицій, а також до особливостей і специфіки 
певних груп (ґендерна ідентичність, інвалід-
ність, культурні традиції певного етносу або 
релігійної групи тощо).

Хто такий Джокер у форум-театрі
Упродовж декількох освітніх заходів, присвячених 

підготовці нових Джокерів в Україні, для учасників була 
запропонована вправа у форматі ментальної карти, де 
в центрі великого аркуша у формі сонця з промінцями 
було написано, хто такий Джокер і який його образ. 
Учасники тренінгу мали можливість у довільному 
порядку написати всі свої думки та асоціації.

Отож, Джокер — це: 
•	 творець,
•	 режисер,
•	 актор,
•	 модератор,
•	 тренер,
•	 фасилітатор,
•	 психолог,
•	 ведучий тощо. 
Функція Джокера — «вести» учасників (семінару), 

акторів, «глядачів-акторів», керувати процесом під-
готовки та народження вистави, починаючи від зна-
йомства «учасників-акторів» між собою і закінчуючи 
демонстрацією вистави. Також Джокер спілкується 
з аудиторією «глядачів-акторів», які прийшли на 
виставу, модерує форум із інтервенціями та обгово-
ренням, підбиває підсумки та робить висновки. 

Як зазначив Едріан Джексон у вступі до першого 
видання від перекладача англійською книги Аугусто 
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Боаля «Ігри для акторів та неакторів», «у контексті 
форум-театру Джокер — це людина, яка діє як посе-
редник між акторами та глядачами і не прив’язана до 
жодної зі сторін. Джокер у різних контекстах і комбі-
націях може бути режисером, суддею, фасилітатором 
і ведучим семінару». 

6.2 як ПоЧАтИ ПрАцЮВАтИ з методИкоЮ: 
 розробкА ПроГрАмИ тА ПідГотоВкА зАходУ

Підготовка до заходу
Для того, щоб якісно провести будь який захід, 

необхідно визначитися з його метою і темою, а 
також — із цільовою аудиторію, яку, на вашу думку, 
доречно запрошувати й заохочувати до участі у під-
готовці форум-театральної вистави. Варто продумати 
шляхи залучення «глядачів-акторів», для яких буде 
проходити демонстрація форум-вистави та які будуть 
робити інтервенції33 (заміни акторів на сцені). Запро-
шені «глядачі-актори» можуть бути з тієї ж цільової 
групи, як і «учасники-актори», або представники 
їхньої громади й оточення, або представники іншої 
соціальної групи тощо. Окрім публічної демонстрації, 
існує можливість робити виставу та форум у закритій 
аудиторії, тобто в межах групи без запрошення на 
показ сторонніх глядачів. Звісно, який варіант оби-
рати, залежить від ситуації та мети заходу, наявного 
часу, за який можливо (або неможливо) підготувати 
таку виставу, щоб запросити сторонніх глядачів. Але 
навіть у цьому випадку є змога зробити повноцінний 

33 Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. 
перше. — К.: 2016.

форум, із замінами та пошуком альтернативних варі-
антів вирішення ситуації. 

Ще один етап підготовки — це, звичайно, роз-
робка програми заходу, наповнення її вправами, роз-
ташування їх у відповідній послідовності та створення 
загальної структури. Аугусто Боаль поділив підготовчі 
вправи на п’ять категорій. У першій категорії вправ 
мета — прокласти місточок між відчуттями та дотиком. 
У другій — між слухом і здатністю чути. У третій — 
спробувати розвинути декілька чуттів одночасно. У чет-
вертій категорії — спробувати побачити те, на що ми 
дивимося. Нарешті, почуття також мають пам’ять — у 
п’ятій категорії намагаємося її розбудити.34

У цьому посібнику пропонуємо Вам ознайомитися 
з послідовністю вправ для семінару, яка була запро-
понована Ялмаром Хорхе Жофре–Ейхорном у 2012 
році («Форум-театр: робочий посібник»). 

Приклад структури семінару 
Ця структура не є вичерпною та універсальною. 

Багато із запропонованих варіантів можуть бути окре-
мими елементами, не пов’язаними з іншими:
•	 привітання. Вступне слово Джокера;
•	 мета тренінгу, мотивація для учасників (що 

учасники отримають у фіналі, яка користь для 
них від участі у цьому заході); 

•	 знайомство, очікування, правила;
•	 теоретичний вступ: що таке форум-театр, його 

мета; використання методики у сучасному 
житті;

34 Боаль А. Ігри для акторів та неакторів [пер. з англ.]; вид. 
перше. — К.: 2016.
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•	 енерджайзери (вправи для розігріву), вправи 
для командоутворення, вправи на роботу з 
простором; 

•	 вправи на розвиток довіри;
•	 вправи на розкриття особистості; 
•	 вправи на роботу з голосом і слухом; 
•	 вправи на розвиток уяви, вправи з асоціаціями;
•	 театр образів;
•	 визначення проблематики, робота з історіями, 

вибір історій для вистави; 
•	 робота над імпровізаціями та міні-сценками;
•	 розробка вистави, «збагачення» ролей, вико-

ристання акторських технік; 
•	 генеральна репетиція;

Запрошення глядачів і показ вистави (Форум): 
•	 привітання та розігрів аудиторії;
•	 показ вистави;
•	 обговорення та актуалізація проблеми;
•	 втручання, активна участь «глядачів-акторів»;
•	 підбиття підсумків;
•	 рефлексія та зворотній зв’язок з учасника-

ми-акторами. 
Для початкової роботи з методикою, поданою в 

цьо му посібнику, пропонуємо Вам набір досить про-
стих, але дуже дієвих вправ, важливих і необхідних 
для виконання (див. Додаток 1).

Надалі чим більше ви будете працювати з методи-
кою, здобувати новий досвід — ваша скарбничка буде 
наповнюватися новими вправами та техніками. 

При виконанні вправ Джокеру необхідно дотри-
муватися такої послідовності дій:

1. Послідовно і чітко пояснити правила учасникам.

2. За потреби, звернути увагу групи на правила 
безпеки й особливості поведінки учасників під час 
вправи (наприклад, при вправах із заплющеними 
очима варто тримати руки вздовж тіла або схрещені 
на грудях).

3. Дуже часто є необхідність у демонстрації або 
проведенні «пробного раунду», для того, щоб учас-
ники краще зрозуміли процес.

4. Джокеру необхідно провести вправу, відстежу-
ючи процес, особливості, поведінку та рівень залуче-
ності учасників (незалежно від того, чи візьмете ви 
участь у цій вправі, чи будете спостерігати).

5. Наприкінці вправи необхідно проводити 
РЕФЛЕКСІЮ («Як вам гра?», «Які думки і почуття у 
вас виникали в процесі?», «Як ця гра, на вашу думку, 
пов’язана з життям; темою нашої зустрічі; життям 
вашої спільноти; актуальною ситуацією; з наявними 
конфліктами тощо).

Майже всі вправи та ігри у форум-театрі є мета-
форичними, на які можна поглянути через призму 
сучасного життя, поведінки людей у суспільстві, 
вибору стратегій у житті, взаємовідносин між людьми 
у родині та колективі. Тому дуже важливо вивести 
учасників на обговорення цих тем через гру. Також 
це нагода потрохи «занурюватись» у тему вашого 
заходу. 

Театр образів 
Театр образів — це низка вправ та ігор, створених 

для виявлення важливих істин про громади та куль-
тури, не вдаючись при цьому до усного мовлення, 
хоча слова можна додавати під час різноманітних 
«динамізацій» образів.
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Техніки для збагачення образів («динамізація» 
образів):

Поставити запитання до образів: 
•	 Що ви бачите?
•	 Хто ці персонажі?
•	 Де це відбува-

ється?
•	 Які відносини між 

персонажами?
•	 Чи реальна ця 

ситуація?
•	 Чи актуальна ця 

проблема?
Додати до образу:
•	 звук
•	 слово
•	 рух
•	 фраза (речення)
•	 з а п р о п о н у в а т и 

продовжити фразу: 
«Я відчуваю…», «Я 
боюся…», «Я хочу…»

•	 озвучити потаємну думку образу («Яка Ваша 
потаємна думка?»)

Розвинути сюжет: 
•	 три «кроки» назад
•	 три «кроки» вперед 
Інтерв’ю 

Модель форум — вистави 
Як уже зазначалося раніше, вистави форум-театру 

за своєю структурою відрізняються від вистав тради-
ційного театру тим, що не мають розв’язку. 

Фото зі Школи громадського 
активіста/активістки, 

серпень 2016 року

На малюнку №1 схематично зображено струк-
тури традиційних вистав і вистав за правилами 
форум-теат ру. 

Особливості розробки вистави форум-театру та 
проведення форуму 
•	 У виставах мають бути присутні такі ролі як:

— антагоніст (-и) — той (ті), хто пригноблює,
— протагоніст — той, кого пригноблюють,
— третя сторона (-и) — має (-ють) нейтральну, 
опосередковану або не визначену позицію, 
думку щодо ситуації конфлікту.

•	 Мета форуму — віднайти альтернативи вирі-
шення конфлікту; попередити конфлікт ще на 
початку його зародження; вирішити конфлікт; 
знизити «градус» і силу пригноблення для жер-
тви; посилити потенціал жертви, віднайти її 

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
серпень 2016 року
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ресурс, для того, щоб вона сама могла позбу-
тися пригноблення.

•	 Упродовж форуму, коли відбуваються втру-
чання (глядачі виходять на сцену та замінюють 
акторів), антагоніст не замінюється!

Малюнок 1

•	 Метою форуму не є осуд жертви, її подальше 
приниження або поглиблення конфлікту.

•	 Метою форуму не є породження нового/нових 
конфліктів, але така ситуація може виникнути. 
У цьому випадку Джокер має це озвучити й у 
формі дискусії проаналізувати, чому був ство-
рений новий конфлікт, які його причини, чи 
має стосунок до цього попередня конфліктна 
ситуація.

•	 Метою форуму не є пошук нереального, каз-
кового рішення проблеми/конфлікту. Трапля-
ється, що «глядачі-актори» пропонують втру-
чання з використанням відомих казкових, 
фантастичних образів (таких як Супермен, 
Бетмен тощо). На початку Форуму потрібно 
озвучити, що ці варіанти не є прийнятними в 
даній ситуації, бо мета форуму — допомогти 

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
серпень 2016 року
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вирішити реальним людям їх ситуації у реаль-
ному житті. 

•	 При проведенні форуму, після завершення втру-
чань, при подальшому обговоренні, Джокер ста-
вить питання до глядачів: Чи ефективним було 
втручання? Чи вплинуло воно на ситуацію? Як 
це вплинуло на рішення конфлікту? Далі можна 
запитати інших акторів, як вони почували себе 
під час втручання. Після цього — глядача, який 
замінював актора на сцені: яка була його мета 
та стратегія? Як він планував вплинути на ситу-
ацію? Чи вдалося це зробити? Якщо ні, чому 
спіткала невдача? Які ще можуть бути варіанти? 

•	 При замінах Джокер має стежити за часом, за 
динамікою гри на сцені, за глядачами в залі.

•	 Джокер має бути дуже уважним, щоб мати 
змогу відстежити стратегію поведінки «гляда-
ча-актора» та запам’ятати його ідеї, підбити 
підсумок після втручання, а також прогово-
рити ще раз усі альтернативні варіанти вже 
після закінчення форуму, для того, щоб акцен-
тувати увагу глядачів, акторів на можливостях 
вирішення конфлікту.

Послідовність дій у проведені форуму:
1. Джокер вітає глядачів, розповідає маленьку 

історію про ідею, умови, при яких була створена 
вистава, трохи інформації про акторів — розробни-
ків вистави. 

2. Джокер проводить розігрів залу (див. вправу 
«Привітай сусіда»).

3. Вистава демонструється один раз повністю без 
зупинок. 

4. Джокер переходить до обговорення побаченого 
з глядачами; питає — який конфлікт побачили, хто є 
головними героями, чи актуальна ця тема зараз тощо. 
У цій розмові Джокер має вивести аудиторію на тему 
вистави, прояснити, хто антагоніст, а хто протагоніст; 
надихнути глядачів-акторів тим, що можна змінити/
втрутитися в ситуацію та вирішити конфлікт.

5. Джокер пояснює правила, за якими глядачі-ак-
тори можуть виходити на сцену та замінювати акторів 
(коли виставу починають грати наново, кожен з гля-
дачів-акторів може сказати СТОП, замінити актора на 
сцені).

6. Виставу грають від початку, але вже за умови, 
що кожен із глядачів-акторів може вийти і замінити 
персонажів. Відбуваються втручання з подальшим 
обговоренням. 

7. Джокер підбиває підсумки усього, що відбува-
лося на сцені: відзначає успіхи та невдачі форуму; 
ще раз звертає увагу на поставлені питання та кон-
флікти у виставі, проговорює всі можливі варіанти 
вирішення, які були запропоновані протягом форуму. 

8. Джокер дякує глядачам, акторам. Актори ще раз 
виходять на сцену для фінального привітання. 
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6.3 ПроГрАмА семіНАрУ з форУм-теАтрУ «до  
 розУміННя ПрАВ лЮдИНИ Через форУм-теАтр»

Запропонована тривалість заходу — 2 дні 
Опис вправ дивіться у Додатку №1

День 1 
Привітання, 
вступне слово 
Джокера 

Джокер розповідає про себе 

Мета, мотива-
ція для учасни-
ків

Джокер розповідає про захід, його 
мету і що учасники можуть отри-
мати від нього

Очікування, 
правила семіна-
рів з форум-те-
атру

виявити очікування учасників 
(«з чим прийшов/прийшла та чого 
очікую»)
правила (доречно зафіксувати на 
великому аркуші, чи блокноті для 
фліп-чарту)

Знайомство вправа «Розкажи про сусіда»
Теоретична 
частина: про 
методику

розповісти про: історію методики, 
Аугусто Боаля, глобальну мету теа-
тру пригноблених(гнобитель-при-
гноблений-творець; кожна людина 
творець своєї реальності); прояви 
пригноблення у суспільстві; взає-
мозв’язки форум-театру з правами 
людини, педагогікою, політикою, 
історією, економікою, соціальною 
сферою; застосування форум-теа-
тру у сучасному світі

Вправи на розі-
грів та коман-
доутворення

вправа «Зіп-зап-зоп»
вправа «Обмін поглядами» 

Вправа на 
роботу з про-
стором 

вправа «Робота з простором» 

Вправи на роз-
виток довіри

вправа «Сліпа машина» 
вправа «Прогулянка з довірою» 

Вправи на роз-
криття особи-
стості 

вправа «Дві правди, одна брехня»

Вправи на 
роботу з голо-
сом і слухом

вправа «Пача-мама»

Вправа-пере-
хід до Театру 
образів 

вправа «Доповнення образу»

Театр Образів мета — розкриття теми, робота з 
актуалізацією проблем та конфлік-
тів, виявлення причин конфліктів 
через образи;
вправа «Пригноблення»
вправа «Скульптор та глина» 

Робота з істо-
ріями. Вибір 
історії (-ій) для 
вистави

через «Театр образів»

Робота з імпро-
візаціями та 
міні-сценками

Мета: отримати початкові імпрові-
зовані сценки, з якими учасники 
будуть працювати наступного дня. 
На цьому етапі вже важливо наго-
лосити, з яких частин складається 
постановка та прагнути до того, 
щоб вони вже були видимі напри-
кінці першого дня. 
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Якщо учасники зіштовхуються 
з труднощами логічної побудови 
сценарію, запропонуйте їм ство-
рювати їх імпровізації з кінця. 
Тобто, на початку відтворити 
фінал, кульмінацію — чим усе має 
закінчитися. Після цього, розви-
нути сюжет — що трапилося до 
цього і з чого все почалося. Таким 
чином легше простежити, чому і 
як розвивався конфлікт, причини 
та ключових осіб

Рефлексія 
першого дня; 
підбиття під-
сумків

обговорення з учасниками дня, 
який пройшов, їх вражень, почут-
тів.

День 2 
Привітання Мета: налаштування на роботу, 

відтворення через обговорення або 
образи подій минулого дня 

Вправи на розі-
грів, розвиток 
уяви та роботи 
з тілом 

вправа «Хака»
вправа «Вигадай свій танець»

Робота над 
персонажами 
постановки. 
Збагачення 
ролей за допо-
могою викори-
стання актор-
ських технік 

техніка «Інтерв’ю героя»
репетиційна техніка «Пограємо в 
інших стилях» 

Генеральна 
репетиція

підготовка необхідного реквізиту, 
костюмів, робота над ролями та 
заключна репетиція 

Форум див. правила проведення форуму 
Заключна 
рефлексія 
всього семінару 
з учасниками; 
підбиття під-
сумків

важливо після форуму одразу або 
через деякий час провести обгово-
рення з учасниками щодо всього 
процесу, який з ними відбувся
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Опис вправ 
Вправа «Привітай сусіда»
Мета: розігрів великої аудиторії, яка знаходиться 

у глядацькому залі (під час проведення форуму), зна-
йомство.

Кожен глядач-актор у залі має привітатися (сло-
вом, жестом) зі своїм сусідом: спочатку з тим, котрий 
сидить праворуч, потім ліворуч від нього; потім — 
через одного, двох, трьох... і так далі, до кінця ряду. 
Після цього, необхідно привітатися з сусідом, який 
сидить попереду, далі позаду; також можна вітатися 
через кілька рядів, із тими, хто перебуває у полі зору. 

Вправа «Розкажи про сусіда» 
Мета: знайомство.
Учасники об’єднуються в пари. 
Завдання: кожен з учасників у парі розповідає про 

себе (ім’я, сфера діяльності, хобі, інтереси) своєму 
партнеру (час — 5 хвилин). Після чого учасники по 
черзі розповідають усій групі один про одного озву-
чені факти (час — 30 секунд)

Вправа «Зіп-зап-зоп»
Мета: розігрів, командоутворення.
Учасники стають у коло. Повертаючись направо, 

Джокер передає перший оплеск «зіп» по колу, учас-
ник справа намагається «зловити» оплеск, плеска-
ючи в долоні у то же самий час. Через деякий час 
додається ще одна команда  — вліво («зап»). Далі ще 
одна  — навпроти — «зоп». 

Завдання групи контролювати пересування 
оплеску/оплесків, використовуючи три команди. 

Тобто, кожен з учасників має можливість змінити 
напрям руху оплесків. 

Через певні проміжки часу потрібно збільшувати 
швидкість. 

Рефлексія.
Вправа «Обмін поглядами»*
Мета: розігрів, командоутворення, розвиток базо-

вої довіри.
Вправа проводиться в тиші.
Група стає в коло з одним ведучим посередині. 

Кожні дві людини з кола тихо (без слів) подають один 
одному якийсь знак очима про те, що вони поміня-
ються місцями. Ведучий в середині кола намагається 
зайняти вільне місце під час зміни місць учасниками, 
які домовилися. Мінятися із сусідами не можна і, 
якщо вже почав бігти, повертатися на місце також не 
можна.

Для налагодження контакту використовуються 
тільки очі.

Рефлексія
Вправа «Сліпа машина»*
Мета: розвиток довіри, розвиток відчуттів.
Учасників об’єднують у пари. Один учасник стає 

машиною, а інший — водієм. Водій розташовується 
за машиною, у машини закриті очі. У водія є п’ять 
команд, як вести машину:
•	 дотик до голови — їхати вперед,
•	 дотик до лівого плеча — поворот наліво,
•	 дотик до правого плеча — поворот направо,
•	 дотик до спини — їхати назад,
•	 відсутність торкань — стоп.
Гра проводиться в тиші. Після деякого часу 

потрібно помінятися ролями.
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Перед обговоренням вправи усіма учасниками 
кожній групі дається хвилина для того, щоб вони 
обговорили вправу між собою.

Варіант: «Сліпий автобус».
Працює так само, як і «Сліпа машина», але в цьому 

випадку група з 4-5 осіб складає автобус: вони стають 
у лінію, а водій — в кінці автобуса.

Водій є єдиним учасником з відкритими очима — 
у всіх інших очі закриті.

Сигнали ті ж, що і у випадку зі «Сліпою маши-
ною». Водій веде автобус, торкаючись людини попе-
реду, яка так само торкається людини перед собою.

Через деякий час Джокер може попросити групу 
замінити водія.

Рефлексія 

Фото зі Школи громадського 
активіста/активістки, 

серпень 2016 року

Вправа «Прогулянка з довірою»*
Мета: розвиток довіри, робота в команді, розви-

ток почуттів.
Учасники об’єднуються в пари. Учасник A водить 

кімнатою учасника B, у якого закриті очі. Періо-
дично учасник A змушує учасника B доторкнутися до 
об’єкта, який знаходиться в кімнаті. Учаснику Б нада-
ється деякий час відчути об’єкт.

Вправа проводиться в тиші. Після певного часу 
учасники міняються ролями.

Перед обговоренням вправи всіма учасниками 
кожній групі дається хвилина для того, щоб вони 
обговорили вправу між собою.

Рефлексія 

Вправа «Дві правди, одна брехня»*
Мета: розкриття особистості учасників.
Учасники А і Б працюють у парах. Кожен партнер 

розповідає про себе три речі. Дві повинні бути прав-

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
серпень 2016 року
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дою, а одна — ні. Потрібно здогадатися, яка з них. 
Потім учасники міняються ролями.

Рефлексія 
Вправа «Доповнення образу»
Мета: розвиток творчого мислення, вправа-пере-

хід до «Театру образів».
Учасники працюють у парах. Гра проводиться у 2 

раунди. 
Тема першого раунду — довільна. Мета — розви-

ток уяви учасників і наближення до «Театру образів». 
Гра проводиться в тиші. Учасники в парах ство-

рюють по черзі та доповнюють образи один одного. 
Наприклад, один з учасників створив статичний образ 
за допомогою свого тіла, завдання іншого — у довіль-
ній формі «доповнити» образ партнера. Далі перший 
учасник виходить зі свого образу, і вже доповнює 
образ свого колеги. Таким чином, гра, так би мовити, 
йде по колу. Не потрібно вкладати якийсь спеціальний 
зміст, необхідно «пустити уяву у вільне плавання». 

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
серпень 2016 року

У другому раунді учасники вже створюють, допов-
нюють образи один одного на запропоновану тему 
семінару або пов’язану з нею, наприклад: «Що таке 
права людини?», «Як Ви розумієте права людини», 
«Порушення прав людини у сучасному/українському 
суспільстві» тощо).

Після завершення учасникам необхідно протягом 
хвилини обговорити в парах враження від вправи. 

Джокеру необхідно відстежувати, наскільки від-
булося розкриття теми учасниками, які підтеми, 
проблеми та конфлікти можна вже виокремити для 
подальшого опрацювання. 

Рефлексія 

Фото зі Школи громадського 
активіста/активістки, 

серпень 2016 року
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Вправа «Пача-мама»*
Мета: робота з голосом і слухом, розвиток від-

чуттів і сприйняття.
«Пача-мама» означає «Мати Земля» на мовах, 

якими розмовляє населення Південної Америки.
Робота відбувається в парах. Один учасник стає 

ведучим (із відкритими очима), а в іншого очі закриті.
Кожен з учасників обирає собі якийсь звук, який 

потрібно вимовляти за участю дихання, і знайомить 
з ним свого партнера. Ведучий рухається кімнатою і 
вимовляє цей звук, а учасник із закритими очима йде 
на цей звук. У ведучого є дві команди — вимовляти 
звук і не вимовляти цей звук. Коли звук не вимов-
ляється, то другий учасник повинен зупинитися. Всі 
пари роблять це одночасно, тому учасник із закри-
тими очима повинен уважно прислухатися до звуку 
свого партнера.

Для «Театру образів»: актори вибирають різні 
інструменти і ведуть своїх партнерів простором, виро-
бляючи звуки своїми інструментами.

Перед обговоренням вправи в групі, кожній парі 
дається хвилина для того, щоб вона обговорила вправу 
між собою.

Рефлексія 
Робота з історіями
Мета: вибір історії для вистави.
Вибір історії через образи.
Учасників запрошують за бажанням та у довіль-

ному порядку (4-5 осіб) вийти на імпровізовано сцену 
та створити образ на одну із тем (наприклад: «Що таке 
права людини?», «Як Ви розумієте права людини», 
«Порушення прав людини у сучасному українському 
суспільстві», тощо).

Далі використовуємо відому схему: питаємо гляда-
чів, що вони бачать, яка це ситуація, чи знайома вона 
їм тощо. Наступне питання — чи є між ними спорід-
нені (схожі образи), якщо є, то їх необхідно об’єднати 
в один образ не змінюючи тематики. Після цього про-
понуємо учасникам вийти та стати біля того образу, 
який для них є найближчим за своєю проблематикою 
/конфліктом /який «відгукується» до них. Робимо 
наголос на тому, що кожен має обрати для себе свій 
образ. 

Далі можна працювати у цих новостворених малих 
групах, створювати міні-сценки, а вже потім — руха-
тися до вистави, осмислюючи, як поєднати ці кон-
флікти/проблеми разом або, при потребі, виключити 
якісь елементи.

Також на тематику вистави можна вийти через 
вправу «Скульптор і глина». 

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
серпень 2016 року
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Вправа «Пригноблення»* з використанням технік 
динамізації образів

Мета: розвиток творчого, образного мислення, 
розвиток сценічних навичок, розкриття теми.

Робота в парах, один учасник А (художник) та 
інший учасник Б (глина). Учасник А тихо ліпить з 
учасника Б образ пригнобленого. Всі художники вихо-
дять на один бік кімнати і дивляться на різні образи 
пригноблення і потім, беручи на себе роль гнобителя, 
долучаються не до свого образу.

Джокер може активізувати образи, використову-
ючи рух, звук, слова і діалог для того, щоб досліджу-
вати різні сцени пригноблення.

Якщо дозволяє час, учасники міняються ролями.
Тут також важливо дослідити фактори пригно-

блення, про які написано у теоретичній частині цього 
посібника, та обговорити, як їх існування впливає на 
права людини, порушення яких прав відбувається при 
цих різних видах пригноблення. 

Рефлексія
Вправа «Хака»*
Мета: розвиток творчих, акторських навичок; 

робота з тілом.
«Хака»– національний танець корінних народів 

Нової Зеландії.
Вправа має три різні варіанти.
Перший варіант. Один із акторів стає обличчям до 

групи, робить різні рухи і видає звуки, які інші учасники 
повинні скопіювати. Один за одним виходять усі учас-
ники групи і показують певні рухи, а група їх копіює.

Другий варіант. Один актор виходить перед гру-
пою і робить ряд рухів, які інші учасники супрово-
джують різними звуками.

Третій варіант. Один актор стає перед групою і 
видає різні звуки, які інші учасники супроводжують 
їх різними рухами.

Рефлексія 
Вправа «Вигадай свій танець» 
Мета: розвиток творчих, акторських навичок, 

робота з тілом.
Група формує коло. Ведучий (спочатку це може 

бути Джокер, потім інші учасники, які будуть міня-
тися) стоїть у центрі. Він виконує імпровізований 
танець — декілька рухів, які може супроводжувати 
також імпровізованим співом, звуками. Всі інші учас-
ники повторюють за ним. 

Далі він торкається до будь-якого іншого учасника, 
і тепер вже новий учасник виходить у центр, вигадує 
свій танець, спів/звук. І так відбувається доти, доки 
всі не побудуть танцівниками. 

Рефлексія
Техніка «Інтерв’ю героя»*
Мета: заглиблення в образ, розвиток персонажа, 

акторська техніка. 
Необхідно використовувати при підготовці 

вистави. 
Учаснику/-ці (точніше його/її персонажу) ставлять 

запитання. Починаючи зі знайомства з персонажем, 
учасники запитують ім’я, вік, сферу діяльності, сім’ю 
тощо. Також можна поставити й інші запитання, 
наприклад:
•	 які його/її інтереси, хобі?
•	 про що мріє, чого хоче?
•	 чого боїться?
•	 яка потаємна думка героя тощо
Рефлексія 
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Репетиційна техніка «Пограємо в інших стилях»
Мета: збагачення персонажів і вистави загалом, 

розвиток акторських, творчих навичок.
У цій вправі група «акторів-учасників» грає свою 

театральну виставу на генеральній репетиції, але у пев-
ному художньому жанрі, або в одній емоційній тональ-
ності, наприклад — комедії, детективу, казки, фільму 
жахів, мексиканської мелодрами тощо. При цьому, 
актори не змінюють змісту «сценарію», своїх основних 
дій, але, водночас, намагаються грати так, щоб у їх 
голосі, рухах, міміці відображався той чи інший стиль. 

Ще один варіант — програти виставу або її частину 
в одній емоційній тональності — радості, агресії, нена-

* При підготовці використано Форум-театр: робочий 
посібник / розроблено Ялмаром Хорхе Жоффре-Ей-
хорном,  2012 р.

Фото зі Школи громадського активіста/активістки, 
серпень 2016 року

висті, веселощів тощо. Цей прийом дуже допомагає 
емоційно забарвити персонажів і постановку, додати 
виразних жестів. 

Після такої «жартівливої» гри Джокер обговорює 
з учасниками, яку емоцію, яку характеристику, осо-
бливість актори можуть взяти для персонажів вистави 
і як доповнити образ, щоб він став багатограннішим. 

Вправа «Робота з простором»
Мета: розігрів, робота у команді.
Усі учасники пересуваються простором, де відбу-

вається семінар, намагаючись заповнити всі порожні 
місця. При цьому вони не повинні зупинятися, поки 
їх про це не попросить Джокер.

Щоразу, коли Джокер плескає в долоні, учасники 
завмирають і Джокер їм вказує на всі порожні місця 
(якщо такі виявляються).

Рефлексія 
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Факультативне заняття з учнями в школах із 
використанням «Театру образів»

Під факультативними заняттями у цьому посібнику 
йдеться про нетривалі в часі інтерактивні заняття зі 
школярами з використанням творчих завдань і «Теа-
тру образів» як однієї з методик Театру пригноблених 
(визначення та характеристика «Театру образів» див. 
у пункті 2.3 даного посібника).

Мета таких занять — ознайомити школярів із 
правами людини через інтерактивні методи, а також 
сприяти інтеграції та налагодженню комунікації у 
шкільній групі. 

У цьому Додатку наведено приклад проведення 
одного заняття, але запропонована модель є гнучкою у 
використанні і може бути адаптована до потреб і цілей, 
які стоять перед педагогом, соціальним працівником 
або громадським активістом, який працює з групою. 

Для ефективності роботи заняття побудоване за 
моделлю Д. Колба, яка ґрунтується на поетапному 
формуванні розумових дій та активно використову-
ється в побудові інтерактивних уроків. 

«Цикл Колба» і саме заняття складається з чоти-
рьох частин: особистий досвід, осмислення, концепту-
алізація, експеримент.

Якщо коротко, то особистий досвід — це викори-
стання вже наявних знань та інформації, якою володіє 
людина. Потім відбувається осмислення та повторення 
того, що знає людина. На етапі концептуалізації відбу-
вається побудова моделей, концепцій, донесення кон-
кретної інформації. І при експерименті надається мож-

ливість тут і зараз перевірити та закріпити отриману 
інформацію, здобути практичний досвід. 

Також при розробці програми варто враховувати вік 
учасників і можливі наявні знання запропонованої теми. 

Приклад заняття «Право на життя»
Тривалість — 1 година
1. Особистий досвід
Проводиться у формі «запитання-відповідь» або 

«мозкового штурму», коли вчитель запитує в учнів, як 
вони розуміють право кожної людини на життя. Варі-
ан ти відповідей можна записувати на великому аркуші, 
чи блокноті для фліп-чарту. 

2. При осмисленні вчитель з учнями розмірковує 
над питанням, тобто відбувається аналіз наявного дос-
віду та знань школярів.

При виконанні цих вправ можна використовувати 
різні методи, які можуть викликати дискусію і підве-
сти учнів до теми розмови. Можна запитати, які права 
людини вони знають взагалі. Після цього озвучити, що 
сьогодні будемо працювати з правом на життя. 

3. На етапі концептуалізації вчитель дає вже 
готову інтерпретацію поняття «право на життя». 
(«Кожна людина має право на життя, на свободу і 
особисту недоторканність. Всі люди народжуються 
вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони 
наділені розумом і совістю і, повинні діяти по відно-
шенню один до одного в дусі братерства» (Всесвітня 
декларація з прав людини, статті 1, 3)).

Яку форму подання інформації обрати — залиша-
ється відкритим питанням. 

4. На етапі практичного експерименту відбува-
ється опрацювання щойно отриманих знань та інфор-
мації. Може бути використаний «Театр образів». 
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Вправа «Скульптор і глина»
(побудова колективних образів)
З групи обираються (насамперед, за бажанням) 

4–5 «скульпторів», які один за одним, почергово оби-
рають собі учасників команди. Таким чином, всі учас-
ники мають бути об’єднані у декілька маленьких груп. 
Після цього у своїх міні-групах «скульптори» створю-
ють колективні образи, використовуючи учасників як 
«глину» для скульптур. 

Далі Джокер пропонує обговорити кожен образ. 
Якщо є час — використовують техніки збагачення 
образів (див. розділ 2.3 цього посібника). 

Вправа «Образ світу»
Учасники стають у коло та повертаються спинами 

до центру. Джокер просить усіх заплющити очі та 
озвучує завдання: створити образ «права на життя». 
Із заплющеними очима учасники мають трохи часу, 
щоб подумати і за сигналом Джокера одночасно 
мають повернутися обличчями до центру, і водночас 
показати образ, який придумали. 

Після цього Джокер пропонує обговорити кожен 
окремий образ, а саме — що учасники бачать у ньому, 
як він відображає право на життя тощо. Далі він знову 
просить учасників повернутися спиною до центру, 
заплющити очі, подумати і показати образ, коли це 
право порушується, як ця ситуація може виглядати. 
Потім за сигналом Джокера учасники повертаються 
обличчями до центру й одночасно показують свої 
образи. І так само варто обговорити ці образи. 

Завершити вправу необхідно тим, що учасники 
знову мають повернутися спинами і розвернутися в 
центр в образі, який створили у першому раунді. 

Рефлексія

розділ 7 зАПАлИтИ ВоГоНь ПрАВ   
 лЮдИНИ Або для ЧоГо бУлА  
 ПотрібНА ШколА ГромАд сь- 
 коГо АктИВістА/АктИВісткИ

Дві п’ятиденні навчальні сесії — і громадські 
активісти й активістки із протилежних боків Дніпра 
(Львівської, Івано-Франківської, Волинської та Хар-
ківської, Донецької, Луганської областей) понесли 
в свої громади ідеї взаєморозуміння, толерантності, 
співучасті та поваги до людей, які є «не такими, як 
усі», які потребують інтеграції в нове середовище, 
або сприйняття своєї інакшості середовищем, у якому 
давно живуть. 

Форум-театральні постановки, інтерактивні 
вправи, перегляди й обговорення мультфільмів із 
колекції проекту «HUMRA» та документальних філь-
мів із колекції Кіноклубів медіа-просвіти про права 
людини Docudays UA, конкурси малюнків та есе на 
правову тематику, відео-міст — такою розмаїтою та 
насиченою була діяльність слухачів Школи із вересня 
по листопад 2016 року, що відбувалася в рамках про-
екту Центру правових та політичних досліджень 
«СІМ» «Активізація громадянського суспільства 6-ти 
областей України для подолання стереотипів та інте-
грації ВПО у життя громад «Декалог примирення».

Заходи були спрямовані на зміну мислення й пове-
дінки громадян із різних міст України, зокрема і з 
категорії ВПО, шкільної та студентської молоді в кон-
тексті розуміння ними прав людини та механізмів їх 
захисту, інтеграцію переселенців у місцеві громади. 



196 197

Іноваційні візуальні методи вирішення соціальний проблем у громаді ЗАПАЛИТИ ВОГОНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ...розділ 7 

Львівщина
У Львові школярі 9-10 класів СЗШ «Надія» та СЗШ 

48 взяли участь у тренінгу «Шукаємо шляхи до поро-
зуміння». Разом із тренерками Наталкою Добрян-
ською та Оленою Ваховою за допомогою методики 
форум-театру вчилися моделювати критичні ситуа-
ції та шукати із них виходи. Під час засідання Кіно-
клубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA при СЗШ 
№ 48 учасники переглянули фільм режисера Романа Вітала 
«Життя в раю — нелегали по сусідству» й обговорили 
проблему міграції, яка досить актуальна сьогодні для 
ВПО в Україні. 

Учні СЗШ № 9 у Львові долучилися до Шкіль-
ного кіноклубу «Канікули разом», організованого 
методисткою Навчально-методичного центру освіти 
Тетяною Москвою, під час якого відбувалися ігри й 
конкурси на правову тематику, а також перегляд і 

обговорення фільму «Абетка» у межах виїзного Кіно-
клубу Docudays UА. 

У приміщенні Львівської обласної універсальної 
наукової бібліотеки громадська активістка Олена 
Дуброва провела дводенний семінар-тренінг «Ти маєш 
право», участь в якому взяли внутрішньо переміщені 
особи, студенти, громадські активісти й журналісти. 
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У Трускавці люди з інвалідністю взяли участь 
у семінарі-тренінзі «Повір у себе». Вони не лише 
переглянули фільм «Тілом і душею» з колекції Кіноклубу 
медіа-просвіти Docudays UA, а й обговорили питання дис-
кримінації та стереотипів щодо людей з інвалідністю й 
отримали фахові консультації юристів-правозахисників. 
Захід організувала директорка Трускавецької міської 
централізованої бібліотечної системи Віра Савка.

А у Бродівській районній бібліотеці для дітей зав-
дяки провідному бібліографу Ларисі Шнит відбувся 
дводенний форум-театр, спрямований на подолання 
стереотипів щодо ВПО та їх інтеграцію у Бродівську 
громаду. До заходу долучились представники ОБСЄ.

Івано-Франківщина

Дводенним тренінгом «Шукаємо шляхи до порозу-
міння» стартував у СЗШ № 22 м. Івано-Франківська 
міні-проект львів’янок Наталії Добрянської та Олени 
Вахової «Будуємо мости, а не стіни». Окрім теоретич-
ної частини, він складався ще й із виїзного засідання 
Кіноклубу медіа-просвіти з прав людини Docudays UA 
при СЗШ № 48 з фільмом Романа Вітала «Життя в 
раю — нелегали по сусідству» про причини й про-
блеми міграції, та форум-театральних вистав.

У містах Калуш і Коломия внутрішньо переміщені 
особи, учасники бойових дій, представники органів 
державної влади, місцевого самоврядування та активні 
громадяни налагоджували комунікацію під час обгово-
рення фільму Унаї Аранзаді «Примирення?» (колек-
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ція Кіноклубу медіа-просвіти з прав людини Docudays 
UА). Організатор заходу — координатор Громадської 
приймальні УГСПЛ у Івано-Франківській області 
Юрій Вацик — і учасники ділилися думками щодо 
можливості примирення жителів Сходу та Заходу й 
адаптації ВПО в приймаючих громадах.

Учні шкіл Коломиї спілкувалися за допомогою 
відео-конференції зі школярами ЗОШ № 13 м. Слов’ян-
ська Донецької області. Можливість налагодити діалог 

між мешканцями двох областей і показало наявність 
спільного бачення України як єдиної держави і їх ролі 
в її розвитку з’явилася завдяки спільній ініціативі пра-
возахисника з Івано-Франківська Юрія Вацика та гро-
мадського активіста зі Слов’янська Фьодора Руденка.

Волинь
Тема порозуміння й толерантного ставлення до 

«інакших» людей стала ключовою для низки заходів, 
які організовувала ініціативна група волинянок.
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Про дискримінацію тих, хто чимось відрізняється 
від інших, і відповідальне батьківство дискутували 
школярі старших класів ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Олика під 
час обговорення фільму «Трудний» режисерів Миколи 
Бондарчука і Дмитра Тяжлова, перегляд якого в межах 
роботи виїзного Кіноклубу медіа-просвіти про права 
людини Docudays UA при Волинській державній облас-
ній універсальній науковій бібліотеці імені Олени 
Пчілки (м. Луцьк). Практичний психолог навчального 
закладу Валентина Харковлюк недаремно обрала цю 
тему, адже чимало дітей страждають від приниження, 
грубого або й жорстокого поводження в колективі. 
Окрім цього, учні й педагоги взяли участь в опитуванні 
щодо нетерпимості в суспільстві, підсумки якого були 
озвучені під час фінального заходу проекту.

Завдяки активістці Олександрі Лисак виїзний 
Кіноклуб Docudays UA із фільмом «Трудний» відбувся 
і в селі Садів Луцького району. Місцеві школярі мір-
кували над тим, як варто ставитися до тих, хто чимось 
відрізняється від більшості — одягом, поведінкою, 
зовнішніми ознаками тощо. 

У Луцьку виїзні засідання Кіноклубу Docudays UA 
при Волинській обласній науковій бібліотеці відбулися 
в бібліотеці-філії № 6 КЗ «Луцька міська централізо-
вана бібліотечна система» (члени громадської органі-
зації «Інтергрупа» (Анонімні алкоголіки) переглянули 
фільм «Металобрухт» режисера Дмитра Глухенького) 
та на хімічному факультеті СНУ імені Лесі Українки 
(студенти 4-5 курсів обговорювали фільм режисера 
Яна Кейпера «Грішна хвороба» й проблему сприй-
няття людей із ВІЛ/СНІД. 

Окрім кіноклубних засідань учасники проекту 

(старшокласники Луцької гімназії № 4 імені Модеста 
Левицького, викладачі й студенти Луцького педаго-
гічного коледжу) взяли участь у форм-театральних 
постановках: на хімічному факультеті СНУ імені Лесі 
Українки — «Національним паркам — бути!», в біблі-
отеці-філії № 6 КЗ «Луцька міська централізована 
бібліотечна система» — «Правила торгівлі… совістю». 

Підсумкова зустріч у Волинській державній облас-
ній універсальній науковій бібліотеці імені Олени 
Пчілки відбулася двома форум-театральними виста-
вами («Правила торгівлі… совістю» і «День народ-
ження») та нагородженням переможців конкурсу 
малюнка на правозахисну тематику «Усі ми різні — 
усі ми рівні».

Організували заходи завідувачка бібліотеки-філії 
№ 6 Катерина Гримарович, викладач університету 
Ірина Данилюк і завідувачка відділу читальних залів 
Волинської обласної бібліотеки Жанна Литвина.

Харківщина
У Харкові, Чугуєві та Лозовій Харківської області 

випускники та випускниці «Школи громадського 



204 205

Іноваційні візуальні методи вирішення соціальний проблем у громаді ЗАПАЛИТИ ВОГОНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ...розділ 7 

активіста/активістки» (правозахисник Юрій Чумак, 
громадські активісти Анатолій Чакубаш і Марина Кра-
снова) організували для старшокласників загальноос-
вітніх шкіл і студентів професійних закладів (багато з 
яких є дітьми-«переселенцями») низку заходів, спря-
мованих на запобігання упередженому ставленню до 
внутрішньо переміщених осіб та їх інтеграцію у міс-
цеві громади. Зокрема, було проведено правоосвітні 
тренінги, форум-театральні заняття, виїзні засідання 
Кіноклубу медіа-просвіти про права людини Docudays 
UA, показ анімаційних фільмів з репертуару HUMRA 
«За бортом» і «Стіна», а також фільму «Кровлі: кож-
ному ковбою потрібен свій кінь» з репертуару Кіно-
клубу медіа-просвіти про права людини Docudays UA.

Юнаки та дівчата добре сприймали запропоно-
вані практики, брали активну участь як у вправах з 

форум-театру, так і в дискусіях щодо переглянутих 
сюжетів на правову тематику. Вони по-справжньому 
розкривалися, відверто висловлювали свої думки, але 
при цьому не конфліктували, а, навпаки, завжди зна-
ходили спільні точки для порозуміння.

Донеччина
У місті Гірник відбулося виїзне засідання Кіноклубу 

документального кіно про права людини Docudays 
UA із фільмом «Абетка». Організаторка заходу, акти-
вістка Валентина Сітнікова, звернула увагу глядачів 
на право людини на освіту, зокрема — і в контексті 
воєнних подій на Сході України.

У Слов’янську для студентів Слов’янського коле-
джу Національного авіаційного університету було 
проведено урок-тренінг, основною темою якого стало 
питання взаємозв’язку свободи й відповідальності, а 
розібратися в ній допомогли анімаційні фільми про-
екту «HUMRA». 
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Окрім того, відбулася Платформа діалогу між 
учнями Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 11 та Коломийських шкіл Івано-Франків-
ської області. Такий захід вкотре підтвердив, що всі 
кордони — умовні, що молодь по обидва боки Дніпра 
хоче жити безконфліктно, успішно діяти і розвивати 
Україну. Організатором у Слов’янську став громад-
ський активіст Фьодор Руденко.

Правоосвітні заходи було проведено в рамках про-
екту «Активізація громадянського суспільства 6-ти 
областей України для подолання стереотипів та інте-
грації ВПО у життя громад «Декалог примирення», що 
реалізується Центром правових та політичних дослі-
джень «СІМ» за підтримки The Black Sea Trust, про-
екту Фонду Германа Маршалла (Project of the German 
Marshall Fund of the United States).

«Центр правових та політичних досліджень 
«СІМ» – недержавна, неприбуткова, неполітична 
громадська організація, місія якої — сприяння поси-
ленню громадянського суспільства, верховенства 
права, захисту людської гідності та прав людини, 
здійсненню правової реформи та публічної політики 
в Україні.

ЦППД «СІМ» працює з 1999 року, є членом та 
одним із засновників Української Гельсінської спілки 
з прав людини, учасником Коаліції «Проти катувань», 
а також регіональним координатором Мандрівного 
Міжнародного фестивалю документального кіно з 
прав людини Docudays UА у Львівській області.

У своїй діяльності Організація дотримується семи 
принципів: активність, відкритість і прозорість, корис-
ність для суспільства, відповідальність, самоврядність, 
політична незаангажованість, солідарність.

Діяльність ЦППД «СІМ», зокрема, спрямована на 
розвиток української правової думки та культури, 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина 
в Україні, сприяння трансформації правової системи 
України на засадах демократії, розвитку принципів 
публічної політики, дослідження політичної ситуації в 
країні та впровадження політики інтеграції у європей-
ські державні та недержавні структури.
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