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КОМЕНТАРІ ДО МОДУЛЯ

Права дітей – одна з найсерйозніших проблем нашого суспільс-

тва. За даними опитування Українського інституту соціальних дослід-

жень імені Олександра Яременка, рівень правової культури та знання 

дітьми своїх прав і обо  в’яз ків досить низький. Майже кожна шоста 

дитина взагалі не знає законів, які її захищають. Дітям бракує еле-

ментарної обізнаності щодо своїх прав, обов’язків і відповідальності 

у багатьох життєвих ситуаціях.

Важливість вирішення проблеми прав дітей обумовлена тим, що 

реалізація прав дитини є чи не найголовнішою умовою її фізичного 

та психічного благополуччя і розвитку. Саме тому модуль «Знаємо та 

реалізуємо свої права» є важливим елементом у структурі Програми 

«Сприяння просвітницькій роботі „рівний — рівному“ серед молоді 

України щодо здорового способу життя».

Суть модуля полягає в необхідності розвивати у дітей та підлітків 

почуття гідності, необхідності для суспільства, відповідальності за 

свої дії, усвідомлення своїх прав, обов’язків, стимулювати у дітей ба-

жання реалізувати свої права.

Робота з підлітками за методом «рівний — рівному» – важлива 

умова підвищення ефективності профілактики негативних звичок, 

пропаганди здорового способу життя.

Теоретичний і практичний матеріал модуля має допомогти підліт-

кам усвідомити глибинний зміст і суть прав дітей стосовно здорового 

способу життя, зробити вибір правомірних варіантів поведінки. 

Мета модуля:

g формувати правовий світогляд підлітків, який би охоплював 

систему теоретичних знань про права, і на цій основі формува-

ти активну позицію підлітків щодо реалізації себе та своїх прав 

у житті.

Завдання модуля:

g ознайомити учасників з їхніми правами та обов’язками, із 

основними положеннями Загальної декларації прав людини,  

Конвенції ООН про права дитини, законодавчих актів Украї-

ни;

g ознайомити з видами відповідальності залежно від віку і харак-

теру вчинків;

g стимулювати творчу і соціальну активність, ініціативу під-

літків;
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g сформувати навички правомірної поведінки, вчити діяти в різ-

них життєвих ситуаціях відповідно до норм права;

g виховувати непримиренність до протиправної поведінки, фор-

мувати навички правомірного реагування на протиправні дії 

оточення;

g сформувати мотивацію до організації просвітницької роботи за 

методом «рівний — рівному» серед однолітків щодо вивчення 

та реалізації прав дитини та людини;

g сформувати навички надання необхідної підтримки, консуль-

тативної допомоги щодо проблем, пов’язаних із правами ди-

тини.

Ключові поняття: Конституція України, конвенція, декларація, 

законодавство, преамбула, Уповноважений Верховної Ради Украї-

ни з прав людини (Омбудсман), закон, кодекс, нормативно-право-

вий акт, суд, дитина, гідність людини, права людини, права дитини, 

невід’ємні права, обов’язки, відповідальність, свобода дій, правовий 

статус особи, економічні права, політичні права, громадянські пра-

ва, соціальні права, екологічні права, культурні права, ратифікація, 

Організація Об’єднаних Націй (ООН), Дитячий Фонд ООН (ЮНІ-

СЕФ), правомірна поведінка, неправомірна поведінка, центри со-

ціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; служби у справах непов-

нолітніх, юридична консультація.

Необхідно мати: плакати «Правила роботи групи», «Структура мо-

дуля», додатки до вправ, кольоровий папір, аркуші А1, А3, А4, мар-

кери, фломастери, ножиці, клей, скотч.

Тривалість модуля: 7,5 год.
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СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Тема Заняття  Види роботи
Орієнтовна 

тривалість, хв

Тема 1.

Вивчаємо 

свої права

Заняття 1

Привітання. Знайомство 5

Правила 5

Вступ. Очікування 10

Вправа «Скринька порушень» 5

Вправа «Декларація прав людини» 20

Інформаційне повідомлення «Пра-

ва людини»
5

Вправа «Права дитини в малюн-

ках»
25

Інформаційне повідомлення «Кон-

венція ООН про права дитини»
10

Підсумки 5

Заняття 2

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 10

Вправа «Порушення прав казко-

вих героїв» 
20

Гра «Ливарпамен» 5

Інформаційне повідомлення 

«Законодавче забезпечення прав 

дітей в Україні»

5

Вправа «Права в новинах» 25

Підсумки 5
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Тема Заняття Види роботи
Орієнтовна три-

валість, хв

Тема 2.

Власна від-

повідальність

Заняття 3

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 10

Вправа «Комендантська година» 25

Вправа «Хто може допомогти в 

захисті твоїх прав» 
25

Підсумки 10

Заняття 4

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 10

Вправа «Не зашкодь собі» 20

Інформаційне повідомлення 

«Відповідальність неповнолітніх»
15

Вправа «Твоя відповідальність» 20

Підсумки 5

 Тема 3.

Ми можемо 

діяти!

Заняття 5

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 10

Інформаційне повідомлення 

«Участь молоді в житті суспіль-

ства»

15

Вправа «Ми можемо діяти!» 35

Підсумки 5



1 ВИВЧАЄМО СВОЇ ПРАВА
Т Е М А

Мета: ознайомити учасників із основною міжнародною і віт-

чизняною базою щодо захисту прав людини і дитини. Сфор-

мувати розуміння важливості й необхідності дотримання 

прав людини і дитини.

Ключові поняття: права, декларація, конвенція.

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

№ Види роботи Орієнтовна 
тривалість, хв Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила 
роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура 
модуля»

4 Очікування 5

5 Вправа «Скринька порушень» 5 Коробка

6 Вправа «Декларація прав людини» 20 Додаток до вправи, 
аркуші А3, маркери

7 Інформаційне повідомлення «Права 
людини» 5

8 Вправа «Права дитини в малюнках» 25 Аркуші А1, маркери, 
фломастери

9 Інформаційне повідомлення 
«Конвенція ООН про права дитини» 10

10 Підсумки 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог-тренер повідомляє про початок роботи за модулем 

«Знаємо та реалізуємо свої права», коротко розкриває його зміст 

і називає першу тему «Вивчаємо свої права». На занятті мож-

на буде ознайомитися з основними міжнародними законами, 

в яких закріплено права та свободи людини і окремо дитини.

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Скринька порушень» (5 хв)

Мета: вчити учасників вирішувати їхні життєві правові 

проблеми, виробити вміння приймати рішення у складних 

ситуаціях.

Хід вправи
Педагог-тренер пропонує учасникам написати (анонімно 

чи з підписом), які правові проблеми їх турбують або цікав-

лять, випадки порушення їхніх прав (з особистого досвіду чи 

досвіду друзів) і покласти свої «листи» до «скриньки пору-

шень» (це може бути будь-яка коробка).

По завершенні роботи за модулем листи зі «скриньки» буде 

розглянуто в групі. Якщо серед питань будуть ті, що не обго-

ворювалися протягом занять, їх буде розглянуто окремо.

До уваги педагога-тренера!

Ця вправа покаже, які правові проблеми турбують учасників, а по завер-

шенні роботи за модулем — як група засвоїла матеріал, як навчилася 

використовувати знання.
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6. Вправа «Декларація прав людини» (20 хв)

Мета: підвести учасників до розуміння важливості й не-

обхідності дотримання прав людини.

Хід вправи
Педагог-тренер об’єднує учасників у три підгрупи і роздає 

кожній по 10 статей «Декларації прав людини» (додаток 1 

на с. 36). Першій підгрупі — 1–10 статті, другій — 11–20 

статті, третій — 21– 30 статті.

Потрібно ознайомитися зі статтями і підготувати їх пре-

зентацію для інших учасників. Під час презентації кожної 

статті (тобто кожного права) необхідно пояснювати, чому це 

право є важливим для людини? Чому його обов’язково пот-

рібно дотримуватися?

На виконання завдання відводиться 10 хв. На презентацію 

напрацювань — по 3 хв. Потім проводиться обговорення:

g що цікавого ви дізналися під час виконання даної вправи?

До уваги педагога-тренера!

Після обговорення необхідно роздати кожному учаснику матеріал до-

датку 1 на с. 36 і запропонувати протягом 1 хв переглянути його.

Права людини — це такі норми суспільного життя, які при-

таманні нашій природі й без яких ми сьогодні не можемо 

жити як цивілізовані люди.

7. Інформаційне повідомлення «Права людинии» (5 хв)

Права людини можна визначити як основні норми життя 

цивілізованої людини. 

Права людини – це особисті, громадянські, політичні, со-
ціально-економічні права і свободи особистості: право на життя, 

на свободу і недоторканість; на рівність усіх перед законом, 

право на працю, на соціальне забезпечення, на відпочинок, 

на освіту тощо.
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У різних країнах права людини закріплювались у декла-

раціях, конституціях, законах. Спочатку це були особисті та 

політичні права, тобто ті, які стосувались особистої свободи 

та життя кожної людини, а також участі громадян в управлін-

ні державою. Ці права називають першим поколінням прав.

Друге покоління прав — соціально-економічні та культур-
ні права. До них належать свобода праці й підприємництва, 

право на житло, право на  особисту власність, право на сім’ю, 

право на охорону здоров’я, право на відпочинок, право на 

освіту, свободу творчості, право на користування культурни-

ми цінностями та інші права.

Третє покоління прав — це права народів: право на свою на-

ціональну культуру, мову, право на свою національну держа-

ву, вільну від влади над нею іншої держави, право на природні 

багатства, право на рівноправну участь у науково-технічному 

прогресі та міжнародній торгівлі, а також права народів на 

мир, безпеку та на екологічно чисту планету.

Права людини — це не просто права. Вони передбачають 

наявність обов’язків. А якщо ні у кого немає обов’язків — не-

має і прав. Наприклад, існує право на життя — існує й обо в’я-

зок не позбавляти цього права іншого!

До уваги педагога-тренера!

Під час інформаційного повідомлення можна використати схему на 

с. 200.

8. Вправа «Права дитини в малюнках» (25 хв)

Мета: ознайомити учасників із основними статтями Кон-

венції ООН про права дитини.

Хід вправи
На початку педагог-тренер робить короткий вступ, зазна-

чаючи, що зараз учасники ознайомляться з основним міжна-

родним документом, який стосується прав дитини — Кон-

венцією ООН про права дитини.

20 листопада 1989 року Генеральною Асамблеєю ООН було 

одноголосно прийнято Конвенцію про права дитини.
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Конвенція ООН про права дитини є першою у світовій 

історії глобальною угодою щодо прав дітей, адже досі жодний 

з міжнародних договорів з прав людини не був ратифікований 

практично всіма державами світу (лише дві країни-члени ООН 

ще не ратифікували Конвенцію). 191 країна світу ратифікувала 

Конвенцію, зобов’язавшись привести власне законодавство 

у відповідність до її положень. Зокрема, Україна приєдналася 

до Конвенції про права дитини у 1991 році.

Педагог-тренер об’єднує учасників у чотири підгрупи. 

Кожна підгрупа отримує текст Конвенції ООН про права ди-

тини» (додаток 2 на с. 39). Завдання — проілюструвати статті 

Конвенції. Перша підгрупа — статті 1–10; друга —11–20; 

третя —21–30; четверта — 31–40.

Після завершення роботи проводиться презентація напра-

цювань і обговорення:

g чим цікава була вам ця робота?

g що нового дізналися?

До уваги педагога-тренера!

Після обговорення кожному учаснику повністю видаються матеріали до-

датку 2 на с. 39 для самостійного ознайомлення.

9. Інформаційне повідомлення «Конвенція ООН про права 
дитини» (10 хв)

Конвенція ООН про права дитини
У Преамбулі Конвенції викладено основні її принципи. 

Статті можна розділити на три основні частини: 
1) статті 1–41: основні статті, які визначають права дити-

ни і обов’язки держав-сторін, які ратифікували Конвенцію; 
2) статті 42–45: процедури моніторингу запровадження 

Кон венції; 
3) статті 46–54: формальні положення, які регламенту-

ють порядок набуття чинності Конвенції.
 Вивчаючи текст Конвенції, слід звернути увагу на те, що в 

її преамбулі містяться:
g принципи Хартії ООН (1945), Загальної Декларації прав 

лю дини (1948) і Міжнародних Зобов’язань щодо прав людини 
(1966);
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g переконання в тому, що сім’я повинна бути забезепче-
на особливим захистом, і що дитина повинна зростати у сім’ї 
в щасті, любові й розумінні;
g переконання в тому, що дитина повинна виховуватися 

в дусі ідеалів, проголошених Статутом ООН, і, зокрема, в дусі 
миру, гідності, толерантності, свободи, рівності й солідарності;
g розуміння того, що діти потребують особливого піклу-

вання, як це було проголошено у Женевській Декларації прав 
дитини (1924) і Декларації прав дитини (1959), як це визна-
но у Загальній Декларації прав людини (1948), Міжнародних 
зобов’язаннях щодо прав людини (1966), зобов’язаннях і ста-
тутах спеціалізованих агенцій та інших деклараціях (напри-
клад «Пекінські правила» 1985 року з ювенальної юстиції);
g визнання того, що є діти, які живуть в особливо важких 

умовах, і такі діти потребують особливої уваги;
g визнання важливості традицій і народних культурних 

цінностей у захисті дітей та забезпеченні їх гармонійного роз-
витку;
g визнання важливості міжнародної співпраці.
Як зазначено вище, права дитини описано у статтях 1–41. 

Ми не можемо вибрати з них лише кілька основних, адже це 
суперечитиме духу Конвенції, яка не визнає ієрархії у правах. 
Жодне з цих прав не може бути відокремлене від інших.

Приступаючи до аналізу статей Конвенції, потрібно 
зазначити кілька важливих моментів:

1. Стаття 1 дає нам визначення дитини як людської істоти 
віком до 18 років. Цей текст став результатом надзвичайно 
складної і делікатної процедури примирення протилежних 
думок щодо захисту дитини до народження (цитоване поси-
лання на це міститься у преамбулі у лапках). Годі сподівати-
ся, що Конвенція, до якої залучено понад сто країн, могла 
іншим чином примирити сторони у питанні, яке досі палко 
дискутується у різних країнах.

2. Також необхідно відзначити статтю 3, яка стверджує, 
що під час прийняття органами влади рішень, які впливають 
на добробут дитини, повинні братися до уваги в першу чергу 
інтереси дитини, і що держава повинна надавати необхідну 
допомогу батькам або іншим особам, які на законних засадах 
піклуються про дитину.

3. Стаття 5 передбачає, що держава зобов’язана поважати 
права і обов’язки батьків, спрямовувати зусилля на практичне 
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використання дітьми їхніх прав, передбачених Конвенцією. 
Також стаття 18 визначає, що обоє батьків несуть однакову 
відповідальність за виховання та розвиток дитини, а держава 
зобо в’язана надавати їм необхідну допомогу, якщо це 
необхідно.

Права дитини, визнані Конвенцією ООН, можуть бути 
об’єднані у п’ять груп згідно з традиційною класифікацією 
прав людини:

1. Громадянські права. Визначені у перших 18 статтях За-
гальної Декларації прав людини (1948). Серед громадянських 
прав — право на ім’я і національність (ст. 7) і право на са-
мобутність (ст. 8); право на життя (ст. 6) і принципи недис-
кримінації (ст. 2). Серед них є також так звані «права поряд-
ності»: заборона тортур (ст. 37), право на захист від фізичного 
насильства (ст. 19 та 34), від свавільного арешту (ст. 37 та 40), 
право на приватне життя (ст. 16) тощо.

2. Політичні права. До них належить свобода думки (ст. 12), 
свобода вираження (ст. 13), свобода зібрань (ст. 15), свобода 
переконань і віросповідання (ст. 14), вільний доступ до ін-
формації (ст. 17). Слід звернути увагу, що Загальна Деклара-
ція прав людини до політичних прав відносить також право 
обирати і бути обраними під час виборів.

3. Економічні права. Стаття 4 визначає, що держави-сто-
рони повинні вживати всіх необхідних правових, адміністра-
тивних та інших заходів для реалізації економічних, соціаль-
них і культурних прав. Більш специфічно це передбачено 
також і у праві на захист від експлуатації (ст. 32 і 36).

4. Соціальні права. Знову ст. 4, а також ст. 28 і 29, які виз-
начають право на освіту, ст. 24 — право на охорону здоров’я і 
ст. 26 — право на соціальне забезпечення.

5. Культурні права. Окрім ст. 4, варто зазначити ст. 31, яка 
визнає право на відпочинок і дозвілля, залучення до гри та 
участі у культурному та мистецькому житті.

Права, визнані Конвенцією, повністю збігаються з тради-
ційними правами людини.

Конвенція ООН про права дитини має три основних зав-
дання: 

1. Право на самовизначення. Нині загальновизнано, що до 
дитини застосовується більшість прав людини. Одні з них — 

беззастережно (як, наприклад, право на захист від тортур), 

інші — з певними обмеженнями (політичні права).
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2. Право на захист. Конвенція містить положення, які сто-

суються особливих потреб дітей та їхньої вразливості, нап-

риклад, умов зайнятості для дітей (ст. 32). Більшість із цих 

положень має суворіші вимоги стосовно дітей, ніж загальні 

правозахисні документи.
3. Специфічні права. 
Це права, які застосовуються специфічно або навіть 

виключно до дітей: право не розлучатися зі своїми батьками 
(ст. 9–11), положення про усиновлення (ст. 21). Найкращим 
прикладом таких прав є ст. 31, яка захищає право дитини на 
гру. Конвенція також надає захист особливим категоріям 
дітей: біженцям (ст. 22), інвалідам (ст. 23), меншинам (с. 30) 
і дітям, втягнутим у воєнні конфлікти.

Також важливо зазначити, що ст. 41 Конвенції закріпила 
найвищу силу цього документу порівняно з іншими міжна-
родними і національними правовими актами. Статті 42–45 
стосуються моніторингу (контролю за виконанням), а статті 
46–54 — порядку набуття чинності Конвенції. 

10. Підсумки (5 хв)

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

№ Види роботи
Орієнтовна 

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 5
Плакат «Правила роботи 
групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5
Вправа «Порушення прав 
казкових героїв» 

20

6 Гра «Ливарпамен» 5

7
Інформаційне повідомлення 
«Законодавче забезпечення 
прав дітей в Україні»

10

8 Вправа «Права в новинах» 20
Аркуші А1, ножиці, клей, 
маркери, газети, журнали

9 Підсумки 10
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог-тренер повідомляє, що на занятті буде продовжено 

розмову про необхідність вивчення та знання прав людини 

і дитини, а також відбудеться ознайомлення з правами дитини 

в українському законодавстві.

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Порушення прав казкових героїв» (20 хв)

Мета:  закріпити знання учасників про права дитини, нав-

чити учасників знаходити порушення прав дитини у повсяк-

денному житті.

Хід вправи
Педагог-тренер об’єднує учасників у дві підгрупи і ставить 

завдання: пригадати казки, в яких порушуються права пер-

сонажів. 

На виконання завдання відводиться 5 хв. Після закінчен-

ня роботи учасники презентують результати: називають каз-

ки, виявлені в них порушення прав героїв і коментують їх.

g що дає виконання цієї вправи?

Запитання для обговорення:

6. Вправа «Ливарпамен» (5 хв)

Мета:  підвести учасників до розуміння необхідності знан-

ня правил і законів, їх цінності для суспільства.

17
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Хід вправи
Педагог-тренер об’єднує учасників у дві команди і про-

сить вишикуватися у дві колони. Потім дає маркер (або ін-

ший предмет) першому гравцеві кожної команди й пропонує 

розпочати гру. Очевидно, учасники будуть розгублені через 

відсутність вказівок. Через деякий час педагог-тренер пояс-

нює деякі правила гри: маркер потрібно спочатку передати 

в кінець колони, а потім назад. Команди починають, але пе-

дагог-тренер їх зупиняє, сказавши, що вони не так грають: 

маркер необхідно передавати через ліве плече. Учасники по-

чинають обурюватися, що їм нічого про це не казали. Піс-

ля чергового старту гра знову зупиняється, і додається якесь 

нове правило. Коли більшість учасників будуть обурені пере-

бігом гри, педагог-тренер припиняє її.

До уваги педагога-тренера!

При підсумках гри необхідно звернути увагу на важливість знання та 

дотримання правил і законів не тільки у грі, а й у житті. Назва гри «Ли-

варпамен», якщо її прочитати у зворотньому напрямку, звучить як «нема 

правил».

g що ви відчували, коли виконували цю вправу?

g що здавалося несправедливим?

g що могло зробити гру справедливою? (Знання учасниками 

правил гри)

g де потрібні правила?

g для чого потрібні правила?

g що спільного між правилами і законами? 

Запитання для обговорення:

7. Інформаційне повідомлення «Законодавче забезпечення 
прав дітей в Україні» (10 хв)

Для покращення становища з охорони прав дітей в Україні 

й приведення національного законодавства у відповідність 

до положень Конвенції ООН про права дитини 26 квітня 

2001 року Президент України підписав Закон «Про охорону 

дитинства».
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«Законодавство про охорону дитинства ґрунтується на 
Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, 
міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, і складається з цього Закону, та 
інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 
відносини у цій сфері» (ст. 2 Закону України «Про охорону ди-
тинства»).

Закон України «Про охорону дитинства» визначив основні 
принципи охорони: усі діти на території України, незалежно 
від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або 
інших переконань, національного, етнічного або соціальною 
походження, майнового стану, стану здоров’я і народження 
дітей та їхніх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких 
інших обставин, мають рівні права і свободи. 

У порядку, встановленому законодавством, держава га-
рантує всім дітям рівний доступ до безоплатної юридичної 
допомоги, необхідної для забезпечення захисту їхніх прав. 
До системи прав дитини належать права на рівноправність 
всіх дітей незалежно від будь-яких обставин; на життя, ім’я, 
набуття громадянства; піклування з боку батьків; на збере-
ження своєї індивідуальності; особисте та сімейне життя; 
недоторканність житла, таємницю кореспонденції; вільне 
висловлювання своїх думок; користування найдосконаліши-
ми послугами системи охорони здоров’я; загальну й однако-
ву відповідальність батьків за виховання і розвиток дитини; 
рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духов-
ного, морального і соціального розвитку; освіту; відпочинок; 
захист від усіх форм сексуальної експлуатації; особливий за-
хист – від викрадень та продажу, фізичних форм експлуата-
ції, фізичного і психічного насильства.

Реалізація прав дитини забезпечується системою органів 
державної влади, місцевого самоврядування, адвокатури, 
судів, прокуратури та інших правоохоронних органів і за-
кріплена також в Законах України «Про державну допомогу 
сім’ям з дітьми», «Про соціальну роботу з дітьми та молод-
дю» (2001), «Про органи та служби у справах неповнолітніх 
і спеціальні установи для неповнолітніх», «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». 

Існує понад 100 нормативно-правових актів та документів, 
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Мета: закріпити знання учасників про права дитини, 
навчити аналізувати законодавчу базу щодо реалізації та пору-
шення прав у житті; розвивати творчість.

Хід вправи
Педагог-тренер об’єднує учасників у три підгрупи, кожній 

з яких роздає дитячі та молодіжні газети, журнали. Пере-
глядаючи зміст газет і журналів, учасникам потрібно знай-
ти ілюстрації та приклади, в яких захищають або порушують 
права дитини (наприклад, стаття про спортивні змагання 
підлітків ілюструє право на дозвілля тощо) і створити плакат 
чи газету «Права в новинах».

На виконання відводиться 10 хв. Після цього учасники 
презентують напрацювання, ілюструючи порушення або за-

хист прав дитини.

g чи легко було знайти в газеті, журналі повідомлення, які 

ілюструють ситуації порушення та захисту прав дитини?

g які ваші думки, висновки після виконання даної вправи?

9. Підсумки (5 хв)

Запитання для обговорення:

спрямованих на покращення життя та захисту неповнолітніх 
(див.«Постатейні матеріали (національні нормативно-пра-
вові акти та документи) до норм-принципів Конвенції про 

права дитини» на с. 131)*. Крім того, Постановою Верховної 
Ради України прийнято проект Закону України про Загально-
державну програму «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.

8. Вправа «Права в новинах» (20 хв)

* Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція 
про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції: 
наук.-практ. посібник / Академія правових наук України, Інститут вивчення проблем зло-
чинності; За заг. ред. В. С.Зеленецького, Н. В. Сібільової. — Х.: Страйд, 2006. — 784 с. — 
(Серія «Юридичний Радник»).

Педагог-тренер пропонує учасникам пригадати, що відбува-
лося впродовж заняття, висловити свої враження від роботи.



2 ВЛАСНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Т Е М А

Мета: ознайомити учасників із поняттями «відповідальність» 

і «обов’язок», видами відповідальності неповнолітніх. Нав-

чити розрізняти проступки залежно від ступеня тяжкості й 

відповідальність за них. Ознайомити з можливостями щодо 

захисту своїх прав. 

Ключові поняття: обов’язки, відповідальність (дисциплі на р-

на, адміністративна, цивільна, кримінальна).

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3

№ Види роботи
Орієнтовна 

тривалість, хв

Ресурсне

забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10
Плакат «Правила роботи 

групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5
Вправа «Комендантська 

година»
25 Аркуші А3, маркери

6
Вправа «Хто може допомогти 

в захисті твоїх прав» 
25

Додаток до вправи, ар  куші 

А1, маркери, ножиці, клей, 

кольоровий папір

7 Підсумки 10
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог-тренер повідомляє, що це перше заняття теми 

«Власна відповідальність». На ньому буде розглянуто пи та-

ння відповідальності й обов’язків кожного громадянина у 

сус пільстві.

5. Вправа «Комендантська година» (25 хв)

Мета: підвести учасників до усвідомлення, що деякі об-

меження для дітей з боку батьків є не обмеженням їхніх прав, 

а піклуванням про їхню безпеку і здоров’я.

Хід вправи
Педагог-тренер робить вступ про те, що в багатьох краї-

нах світу (наприклад у Сполученому Королівстві Великої 

Британії, США, Росії та ін.) для зниження злочинності серед 

неповнолітніх і кількості підлітків, які стали жертвами зло-

чинів вводили комендантську годину для дітей. Вона поля-

гала в обмеженні перебування неповнолітніх (до 16 років) на 

вулиці без дорослих у вечірній та нічний час. Найчастіше це 

обмеження починається з 23-ої години (24-ої у вихідні дні) 

на весняно-літній період та 22-ої години (23-ої у вихідні дні) 

на осінньо-зимовий період — і до 6 години ранку. 

Далі педагог-тренер об’єднує учасників у дві підгрупи і ро-

здає кожній аркуш А3 і маркери.

Перша підгрупа знаходить і обґрунтовує негативні сторо-

ни цього явища, друга — позитивні. 

На виконання завдання – 10 хв, після чого проводиться пре-

зентація напрацювань. Одна підгрупа може доповнювати іншу.

4. Очікування (5 хв)
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g що ви відчували, виконуючи цю вправу?

g чи влаштовують ваші батьки для вас «комендантську го-

дину»?

g  як ви вважаєте, чи доцільно обмежувати деякі права дитини, 

щоб уникнути загрози для життя і  здоров’я?

g  як би ви вчинили на місці батьків?

До уваги педагога-тренера!

Необхідно звернути увагу учасників на те, що комендантська година 

дещо схожа з обмеженнями, які встановлюють батьки, і такі обмеження 

приносять більше користі, ніж шкоди.

6. Вправа «Хто може допомогти в захисті твоїх прав» (25 хв)

Мета: зорієнтувати учасників, куди і до кого звертатися 

при порушенні прав.

Хід вправи
Педагог-тренер розпочинає вправу вступом: «Ми знаємо, 

що робити і до кого звертатися, якщо раптом заболить зуб чи 

захворіємо на грип.

А як бути, коли порушуються права підлітків? До кого 

звертатися, кому довірятися, кого запитати? Майже кожен 

хоча б раз думав про це. Підлітки не знають, до кого зверта-

тися, і тому не можуть вчасно отримати потрібну їм консуль-

тацію та допомогу, і врешті залишаються наодинці зі своїми 

проблемами.

А даремно. Там, де ти живеш, існує ціла мережа організа-

цій, служб, здатних кинути «рятувальний круг» тим, хто його 

потребує.

Інформація, яку ви отримаєте зараз, підкаже, куди і до 

кого звернутися по допомогу щодо захисту своїх прав».

Потім педагог-тренер наводить список організацій і служб, 

до яких підлітки можуть звернутися у разі потреби, роздає їм 

інформаційні листівки з переліком цих організацій і служб 

(додаток 3 на с. 45).

Запитання для обговорення:
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До уваги педагога-тренера!

При підготовці до заняття важливо пам’ятати, що у кожному районі, місті, 

області існують такі організації, а можливо, й інші. На момент проведен-

ня заняття необхідно дізнатися їхні адреси й телефони і, по можливості, 

прізвища людей, до яких у разі потреби можна звернутися.

Учасники протягом 1 хв ознайомлюються з цим списком. 

Далі педагог-тренер об’єднує учасників у три-чотири підгру-

пи і дає завдання розробити листівку-буклет «Хто допоможе 

у захисті твоїх прав». На виконання – 10 хв.

Після презентацій напрацювань проводиться обговорення:

g що нового ви дізналися у ході виконання вправи?

g на що звернули особливу увагу?

g як ці знання ви можете використати у повсякденному 

житті?

7. Підсумки (10 хв)

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

№ Види роботи
Орієнтовна 

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10
Плакат «Правила роботи 
групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5 Вправа «Не зашкодь собі» 20 Аркуші А3, А1, маркери

6
Інформаційне повідомлення 
«Відповідальність неповно-
літніх»

10

7
Вправа «Твоя 
відповідальність»

20 Додаток до вправи

8 Підсумки 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог-тренер повідомляє, що на занятті буде продовжено 

тему «Власна відповідальність» і розглянуто питання відпові-

дальності за своє здоров’я та життя, поведінку і вчинки.

4. Очікування (10 хв)

5. Вправа «Не зашкодь собі» (20 хв)

Мета: показати учасникам, які дії є потенційно небезпеч-
ними для них; навчити усвідомлювати небезпечні ситуації 
в житті.

Хід вправи
Педагог-тренер інформує всіх, що у місті «Н» з’явився 

зло чинець, який неодноразово нападав на підлітків з метою 
пограбування та насильства. Потрібно виробити рекоменда-
ції, які б давали можливість уникнути небезпечних ситуацій 
і звести ризик нападу до мінімуму.

До уваги педагога-тренера!

Педагог-тренер об’єднує учасників у три підгрупи. Перша 

підгрупа уявляє себе співробітниками правоохоронних ор-

ганів міста, друга – редакцією телевізійної передачі «Дитина 

і закон», третя – молодіжною громадською організацією 

«За суспільство без злочинів». Завдання підгрупам: створити 

Необхідно ознайомити учасників з поняттям «віктимна поведінка».

Віктимна (від лат. «victima» — жертва) поведінка – це по-

ведінка, яка може спровокувати насильство, тобто людина, 

поводячись як потенційна жертва, створює передумови для 

насильства.
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До уваги педагога-тренера!

Необхідно звернути увагу учасників на те, що обмеження деяких їхніх 

прав інколи корисне для них самих. Необхідно також підвести учасників 

до розуміння, що їхня віктимна поведінка може завдати більше шкоди, 

ніж заборони батьків не носити певного одягу чи не ходити вечорами 

містом, і відповідальність за таку поведінку – особиста відповідальність 

кожного.

6. Інформаційне повідомлення «Відповідальність неповно-
літніх» (10 хв)

Твоє право не повинно порушувати права іншої людини.
Україна сьогодні перебуває на шляху побудови правової 

дер жави з пріоритетом права. Додержання юридичних норм 

гарантує особистості комфортне існування у суспільстві. 
Відпо відно до правових норм поведінка людини може бути 

рекомендації-пам’ятку для дітей та підлітків міста «Як не ста-
ти жертвою злочину».

На виконання завдання — 10 хв. Потім підгрупи презен-

тують свої рекомендації, і проводиться обговорення:

g чим була цікава для вас ця робота?

g які висновки ви зробили?

Після обговорення необхідно познайомити учасників із 

пам’яткою для підлітків та коротко обговорити її пункти.

Пам’Ятка длЯ підлітків
«Як не стати жертвою злочину»

g Не носити з собою великої суми грошей.

g Не приймати дарунків від незнайомих людей.

g Не входити до ліфту або інших безлюдних, темних 

приміщень із незнайомою людиною.

g Не проводити вільний час у підвалах, біля пустирів, 

нежилих будівель, будівельних майданчиків тощо.

g Ні за яких обставин не сідати в автомобіль до незнайо-

мих людей.

g Не ходити одному по вулиці у темну пору доби.

g Не носити дорогих прикрас.

g Не вдягати провокуючий одяг.
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правомірна чи неправомірна. Якщо правомірна пове дінка 
суспільно необхідна, бажана і допустима, полягає в здійсненні 
норм права, гарантується і охороняється дер жа вою, то непра-
вомірна поведінка – це така, що супере чить чинним правовим 
нормам. Розрізняють такі види правопорушень: про ступки 
і злочини. 

Проступки бувають:
g дисциплінарними – порушення навчальної чи виробничої 

дисципліни, внутрішнього розпорядку закладу (організації);
g цивільними – нанесення матеріальних збитків, пору-

шення інших майнових чи особистих немайнових благ, які 
захищаються законом;
g адміністративними — порушення встановленого дер-

жавою порядку в суспільних місцях, а також порядку управ-
ління всіма іншими сферами життєдіяльності суспільства.

Проступок не є суспільно небезпечним і не тягне за собою 
кримінальної відповідальності. 

Злочин – це вид правопорушення, передбачений кримі-
нальним законодавством; суспільно небезпечні дії чи без-
діяльність особи, що досягла певного віку, які посягають на 
суспільний чи державний устрій країни, її політичну чи еко-
номічну системи, власність, особу, громадянські, економіч-
ні, політичні та інші права і свободи.

Отже, відповідальність може бути моральною, дисциплі-
нарною, матеріальною, цивільною, адміністративно, кримі-
нальною. Наприклад, якщо підліток 16 років реалізовує своє 
право на водіння мотоцикла, то у разі порушення ним правил 
дорожнього руху він буде нести адміністративну відповідаль-
ність. Якщо ж порушення цих правил призведе до людських 
жертв, то підліток нестиме кримінальну відповідальність.

Незнання закону не звільняє від відповідальності.
Відповідальність неповнолітніх — це передбачена зако-

нодав ством правова відповідальність осіб, які не досягли 
18 років.

Адміністративній відповідальності підлягають неповно-
літні, які на момент вчинення ними адміністративних пра-
вопорушень (проступків) досягли 16 років. У випадках, коли 
це передбачено законодавством, такі особи можуть підляга-
ти адміністративній відповідальності на загальних підставах 
(з 14 до 16 років — штраф виплачують батьки).
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Цивільна відповідальність при нанесенні матеріальних 
збитків — до 14 років виплачують батьки, після 14 років – са-
мостійно.

 За загальним правилом кримінальній відповідальності 

підлягають особи, яким на час вчинення злочину минуло 

16 років. Кримінальній відповідальності підлягають також 

особи віком від 14 до 16 років, якщо вони вчинили такі зло-

чини, як вбивство, зґвалтування, злісне або особливо злісне 

хуліганство, крадіжку та інші передбачені законом злочини. 

З цього віку вони несуть відповідальність і за замах на такі 

злочини або співучасть у них.

До уваги педагога-тренера!

Під час інформаційного повідомлення необхідно акцентувати увагу на 

тому, що реалізація підлітками наданих їм прав тягне за собою юридичні 

наслідки, за які потрібно нести відповідальність.

Після короткого інформаційного повідомлення кожному 

учаснику роздаються матеріали додатку 4 на с. 46 і дається 

2 хв на самостійне ознайомлення.

7. Вправа «Твоя відповідальність» (20 хв)

Мета: навчити учасників розрізняти проступки залежно 
від ступеня тяжкості, а також яку відповідальність вони не-
стимуть за свої дії.

Хід вправи
Педагог-тренер об’єднує учасників у три підгрупи, кожній 

з яких дає приклади проступків підлітків. Необхідно визна-
чити, яку відповідальність будуть нести порушники. На ви-
конання відводиться 7 хв.

Приклади проступків для першої підгрупи:
1. Хлопчики (14 років) грали у футбол. М’яч відлетів 

і влучив у вітрину магазина. Скло розбилося. Чи несуть під-
літки яку-небудь відповідальність? 

Відповідь. Несуть адміністративну відповідальність за 
ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(Дрібне хуліганство): відшкодувати збитки за розбите скло. 
Збитки відшкодовуватимуть батьки.

2. Микола (12 років) стріляв з рогатки у птахів біля дитя-
чого майданчика і ненавмисно влучив в око Василька. Той 
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з травмою довго перебував у лікарні й в результаті перестав 

бачити на одне око. Чи несе Микола відповідальність? Якщо 

ні, то хто?

Відповідь. Відповідальність Микола не несе, оскільки ще не 

досягнув відповідного віку. Витрати на лікування та оплату ін-

валідності Василька спочатку будуть нести Миколині батьки, 

а потім (після 18 років) і він все життя виплачуватиме Василь-

кові пенсію.

Приклади проступків для другої підгрупи:
1. Катя (16 років) украла з вітрини магазину красиві дорогі 

окуляри. Чи несе відповідальність дівчина? Якщо так, то яку?

Відповідь. Несе кримінальну відповідальність за ст. 185 

Кримінального кодексу України (Крадіжка).

2. Хлопці на шкільній дискотеці розпили пляшку горілки 

і почали чіплятися до дівчат. Чи несуть підлітки відповідаль-

ність за свої дії?

Відповідь. Несуть адміністративну відповідальність за 

ст. 178 Кодексу України про адміністративні правоправопо-

рушення (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і 

поява в громадських місцях у п’яному вигляд), якщо їм виповни-

лося 16 років, якщо ж ні — протокол складають на батьків за 

ст. 184 того ж Кодексу (Невиконання батьками або особами, 

що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Приклади проступків для третьої підгрупи:
1. Троє хлопців (14, 15 і 16 років) пізно ввечері зупинили 

перехожого і відібрали у нього гроші. Чи несуть підлітки від-

повідальність за свої дії?

Відповідь. Всі троє несуть кримінальну відповідальність за 

статею 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

2. Максим (14 років) катався на велосипеді й збив перехо-

жого з дорогим магнітофоном в руках. Магнітофон розбився. 

Чи несе Максим відповідальність? Якщо так, то яку?

Відповідь. Несе цивільну відповідальність (ст. 1179. Відшко-

дування шкоди, завданої неповнолітньою особою). Батьки Мак-

сима повинні відшкодувати матеріальні збитки перехожому.

Далі підгрупи по черзі зачитують ситуації і пропонують свій 

варіант відповіді. Педагог-тренер вислуховує думки і допов-

нення учасників і після цього озвучує правильну відповідь. 
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До уваги педагога-тренера!

Під час обговорення ситуацій можна використати додаткову інформацію 

«Відповідальність неповнолітніх» (розділ «Інформаційні матеріали для пе-

дагога-тренера»).

Після того як буде обговорено всі ситуації, педагог-тренер 

ставить запитання:

g що нового ви дізналися під час виконання даної вправи?

g що вас зацікавило, на що звернули увагу?

6. Підсумки (5 хв)

Педагог-тренер пропонує учасникам відповісти на запи-

тання:

g які знання ви отримали?

g які висновки для себе зробили?

g як ви зможете використати ці знання в житті?



3 МИ МОЖЕМО ДІЯТИ!
Т Е М А

Мета: формувати в учасників активну життєву позицію щодо 

реалізації своїх прав, активізувати пошук шляхів самостійної 

реалізації своїх прав, показати можливі переваги прийняття 

нестандартних рішень. 

Ключові поняття: участь, об’єднання, громадська активність, 

громадянське суспільство.

Тривалість: 1,5 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

№ Види роботи
Орієнтовна 

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10
Плакат «Правила роботи 

групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5

Інформаційне повідомлен-

ня «Участь молоді в житті 

суспільства»

15

6 Вправа «Ми можемо діяти!» 35

Аркуші А1, А3, маркери, 

фломастери, кольоровий 

папір, клей, ножиці

7 Підсумки 10
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог-тренер повідомляє, що це заняття буде присвя-

чено обговоренню питань громадянської активності молоді, 

їхній можливості впливати на розвиток суспільства.

5. Інформаційне повідомлення «Участь молоді в житті 
суспільства» (15 хв)

На початку інформаційного повідомлення педагог-тренер 

запитує в учасників, чи можуть, на їхню думку, молоді люди ві-
ком 12–14 років безпосередньо впливати на своє життя в сус-
пільстві і як? 

Після відповідей учасників педагог-тренер зазначає, що 

молодь, яка входить до певної суспільної групи, має право 

висловлювати свої погляди й брати участь у вирішенні пи-

тань, які стосуються їхнього життя.

Найбільш повне уявлення про таку участь дає Конвенція 

ООН про права дитини і Європейська Хартія участі молоді 

в муніципальному та регіональному житті.

У Конвенції вперше затверджено положення про те, що до-

рослі повинні враховувати думки й погляди людей, коли при-

ймаються будь-які рішення, що стосуються їхніх інтересів.

Участь є моральним і юридичним правом всіх дітей, вона 

свідома й добровільна і не може бути примусовою. 

Згідно з правом на участь, зазначеним в Конвенції, необ-

хідно враховувати погляди дітей незалежно від їх положення 

в суспільстві, віку, статі, етнічної приналежності, стану фі-

зичного і розумового розвитку.

4. Очікування (5 хв)
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У середині 90-х років минулого століття Рада Європи прий-

няла Європейську Хартію участі молоді в муніципальному та 

регіональному житті, яка стала основою для розробки від-

повідних законодавчих актів ряду країн Європи. Хартія ви-

світлює принципи і шляхи участі молоді в житті суспільства 

і спонукає владу до забезпечення необхідних умов для роз-

витку, повноцінної участі й інтеграції молоді в суспільство.
Можна зазначити такі ключові поняття щодо участі мо-

лоді:
g Участь у прийнятті рішень – це невід’ємне право будь-

якої людини.
Багато хто погодиться з тим, що кожна людина, незалежно 

від віку має право на гідне і справедливе до неї ставлення, на 
повагу, на власну думку.
g Участь – це фундамент для набуття життєвого досвіду.
Можливість виражати власну думку і погляди, відстоюва-

ти свою точку зору і захищати себе дає дитині впевненість 
і повагу до себе.
g Участь –це невід’ємна частина принципів демократії.
Участь молоді у спільному з дорослими прийнятті рішень, 

формування поваги до різних поглядів сприятимуть демок-
ратизації суспільства. Цей досвід допоможе молоді діяти 
адекватно за різних обставин — від вирішення конфлікту 
на ігровому майданчику і до переговорів на робочому місті 
й оцінкою політичної ситуації під час виборів.
g Участь – це розвиток.
Розвиток – це «розширення свободи вибору» або простору 

для дійсної участі. Розвинутим є те суспільство, в якому для 
всіх людей існує доступ до участі у формування життя, яке 
ґрунтується на гідності.
g Участь – це засіб розвитку.
Молодь не може розвиватися, якщо просто спостерігає, 

якщо дізнається про основні життєві цінності і принципи від 
будь-кого. Тільки в процесі участі вона набуває досвід, на-
вички, впевненість в своїх силах, необхідні знання.
g Участь сприяє стабілізації соціальних процесів.
Молодіжний клуб, створений та організований молоди-

ми людьми, швидше зацікавить, приверне увагу та ініціативу 
молоді. Шкільні правила, розроблені в співпраці з учнями, 
будуть більш вдалими і зрозумілими для дотримання. «Яка 
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дитина, – риторично запитує де Вінтер, – відчуває школу 

своєю настільки, щоб розуміти, що розбиваючи в ній вікна, 

вона розбиває свої власні вікна?» (de Winter, M. 1997, Children 

as Fellow Citizens: Participation and Commitment, Radcliffe 

Medical Press, Oxford).

g Молодь може зробити значний внесок в життя суспільс-
тва.

Найкращим експертом у вирішенні проблем молоді є сама 

молодь.

g Участь молоді – це шлях до розвитку громадянського сус-
пільства.

Залучення молоді в команди, групи, клуби, НГО, ради, 

спілки та інші асоціації, як з участю, так і без участі дорослих, 

сприяє розвитку та укріпленню громадянського суспільства. 

Такий вид діяльності допоможе дітям дізнатися, як влашто-

ваний світ, як зробити його кращим, і таким чином зробити 

свій значимий вклад в розвиток суспільства.

g Молодь хоче брати участь!
Багато дітей в усьому світі хочуть брати участь у різних 

процесах, відчувати себе потрібними, аналізувати, мати 

можливість змінити ситуацію. Участь також означає доступ 

дитини до різних ресурсів: інформації, знань, інфраструктур 

тощо. Невміння слухати дітей і небажання радитися з ними 

призводить до того, що діти залишаються поза увагою поса-

дових осіб і суспільства в цілому.

6. Вправа «Ми можемо діяти!» (35 хв)

Мета: активізувати в учасників пошук шляхів самостій-

ної реалізації своїх прав, показати можливі переваги прий-

няття нестандартних рішень.

Хід вправи
Педагог-тренер запитує в учасників: «Що можуть зробити 

самі підлітки для реалізації своїх прав?»

Всі пропозиції записуються на фліп-чарті.

До уваги педагога-тренера!

При виникненні труднощів можна навести приклад: створення Центру 

прав дитини, шкільної ради, районної дитячої організації тощо.
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На наступному етапі педагог-тренер об’єднує учасників 

у три підгрупи і дає завдання: визначити, які права можна 

реалізувати, що конкретно робити, будучи членом:

1 група – районної дитячої організації;

2 група – шкільної дитячої організації;

3 група – всеукраїнської дитячої організації.

До уваги педагога-тренера!

Приклади дитячих об’єднань бажано взяти із запропонованих під час 

мозкового штурму ідей та пропозицій.

За 15 хв потрібно підготувати презентацію своєї організа-
ції за такими пунктами: кого об’єднує організація; які права 
дітей реалізує і відстоює; яку діяльність проводить (які захо-
ди); хто може допомагати в її діяльності тощо; також можна 
придумати назву організації, її емблему.

Після презентацій педагог-тренер проводить обговорення:

g які враження і думки щодо виконаної роботи? Що сподо-

балось?

g чому участь молодих людей в реалізації та захисті своїх 

прав є такою важливою?

До уваги педагога-тренера!

Необхідно підвести учасників до розуміння, що активність у суспільно-

му житті дає їм можливість розвивати особистісні якості, а також досвід 

у веденні суспільного та політичного життя держави. Так вони стають 

частиною громадянського суспільства, впливають на громадське життя 

у державі (див. Глосарій на с. 201). 

«Кожен громадянин повинен, по змозі, спрямовувати свої 

прагнення на те, щоб бути здатним володарювати у своїй власній 

державі». 

 Арістотель

«Людина цінна для суспільства лише настільки, наскільки вона 

служить цьому суспільству».

Анатоль Франс

«Громада — великий чоловік».

Українське прислів’я 

7. Підсумки (10 хв)



Додаток 1

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
(для дитини)

Преамбула

Оскільки для миру й справедливості в світі важливо, щоб усі люди 

були шановані й поважані та щоб кожен міг думати й говорити без 

страху все, що хоче, ООН прийняла 10 грудня 1948 року Загальну де-

кларацію прав  людини, проголосивши цей день Днем прав людини.

Стаття 1. Гідність людини недоторкана! Під цим розуміється, що 

кожна людина на Землі кожну іншу людину повинна зустрічати з по-

вагою, по-братерськи, з розумінням, справедливістю. Тому що кож-

на людина – цінність.

Стаття 2. Кожна людина має однакові права! Незалежно від того, 

жінка вона чи чоловік. Хай навіть при цьому вона:

g розмовляє не твоєю мовою;

g має не твій колір шкіри;

g не так думає, як ти;

g сповідує іншу релігію;

g є багатшою або біднішою за тебе;

g походить з іншої країни.

Все одно вона має на Землі такі ж самі права, як ти.

Стаття 3. Кожна людина має право на життя.

Стаття 4. Ніхто не має права поводитися з тобою, як з рабом, і ти 

не маєш права робити це з ким-небудь.

Стаття 5. Ніхто не має права мучити тебе й ти не маєш права ро-

бити це з ким-небудь.

Стаття 6. Ти маєш право бути захищеним законом скрізь і в такий 

спосіб, як інші люди.

Стаття 7. Закон поширюється на всіх людей, він мусить і застосо-

вуватись однаково до всіх.

Стаття 8. Коли хтось порушує твої права, гарантовані тобі зако-

ном, ти можеш перед судом домагатися поновлення їх.

Стаття 9. Ніхто не має права безпідставно посадити тебе до в’яз-

ниці, тримати там або вислати із твоєї країни.

ДОДАТКИ
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Стаття 10. Коли ти станеш перед судом, то маєш право на відкритий 

процес перед незалежним судом, що зможе захистити твої права.

Стаття 11. Тебе вважають невинним і відповідно поводяться з то-

бою доти, доки твоя провина не доведена. Якщо тебе звинувачують, 

ти завжди маєш право на захист.

Стаття 12. Ніхто не має права безпідставно втручатись у твоє 

сімейне життя, вдиратись до твоєї оселі, відкривати твої листи або 

поширювати наклепи на тебе.

Стаття 13. Ти маєш право вільно пересуватися по своїй країні так, 

як ти цього хочеш. Ти маєш право залишити свою країну, переїхати 

до іншої, а також повернутись, якщо ти цього забажаєш.

Стаття 14. Якщо з тобою несправедливо поводяться, ти маєш пра-

во переїхати до іншої країни й просити захисту. Ти втратиш це право, 

якщо когось уб’єш або сам не будеш поважати те, що записано в цих 

статтях.

Стаття 15. Ти маєш право бути громадянином будь-якої країни, 

ніхто не може без підстав перешкодити тобі прийняти громадянство 

іншої країни, якщо ти цього забажаєш.

Стаття 16. Кожен має право одружуватись і мати дітей. При цьому 

не може бути перешкодою колір шкіри, країна, з якої походить лю-

дина, або її релігія. Жінка чи чоловік мають однакові права в подруж-

жі й після розірвання шлюбу. Ніхто не може бути змушений вступити 

до шлюбу. Уряд мусить захищати твою сім’ю.

Стаття 17. Ти маєш право на власність. І ніхто не може її відібрати 

в тебе.

Стаття 18. Ти маєш право вільно вибирати релігію. Ти також маєш 

право змінити свою релігію й сповідувати її сам або разом з іншими.

Стаття 19. Ти  маєш право думати й говорити те, у що віриш, і ніх-

то не може тобі цього заборонити. Ти можеш обмінюватися думками 

з людьми з інших країн, незважаючи на кордони.

Стаття 20. Ніхто не може змушувати належати до якоїсь організа-

ції, але кожен має право організовувати збори або належати до якоїсь 

спілки, щоб мирно співпрацювати з іншими людьми.

Стаття 21. Кожен має право брати участь у виборах керівництва 

своєї країни. Кожен має право обиратися. Голоси чоловіка й жінки 

рівні.

Стаття 22. Суспільство, в якому ти живеш, мусить надати тобі 

можливість стати й проявити себе вільною особистістю. Це означає, 
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що ти можеш брати участь у всіх відкритих економічних, суспільних, 

культурних заходах, у виставках, демонстраціях для того, щоб виро-

бити власну думку й висловити її.

Стаття 23. Ти маєш право на роботу, право вільного вибору про-

фесії та такої оплати, що дає тобі змогу жити й прогодувати свою 

сім’ю. Коли чоловік і жінка виконують однакову роботу, вони по-

винні отримувати однакову оплату. Всі люди, які працюють, мають 

право об’єднуватись, щоб захищати свої інтереси.

Стаття 24. Щоденний робочий час не може бути задовгим, тому 

що людина має право на вільний час і відпочинок. Кожна людина 

повинна регулярно отримувати оплачувану відпустку.

Стаття 25. Ти маєш право на підтримку, коли не можеш працюва-

ти або у випадку безробіття, хвороби чи старості. Ти маєш право на 

підтримку, коли не із своєї вини потрапив у біду.

Стаття 26. Ти маєш право навчатись у школі, й це навчання пови-

нно бути безкоштовним. Тобі має бути надана можливість оволодіти 

професією або, за бажанням, продовжити навчання. У школі ти по-

винен мати можливість розвинути свої здібності, виробити розумін-

ня інших людей.

Стаття 27. Ким би ти не був – митцем, письменником чи науков-

цем – ти повинен уміти співпрацювати з іншими людьми й мати ко-

ристь із того, над чим ви разом працюєте. Твої роботи мають захища-

тися законом.

Стаття 28. Для того, щоб твої права й твоя свобода шанувались у 

твоїй країні та в інших країнах світу, мусить існувати такий лад, при 

якому права й свободи, що про них іде мова, охоронялися б зако-

ном.

Стаття 29. На основі всього, що сказано вище, ти маєш і обов’яз-

ки щодо людей, з якими ти живеш. Законний лад не позбавляє тебе 

прав і свобод, поки ти не порушуєш права й свободи іншої людини. 

Такий лад дає можливість кожній людині поважати інших людей і 

бути шанованою ними.

Стаття 30. У цілому світі жодна країна, жодне суспільство, жодна 

людина не можуть дозволяти собі посягнути на права й свободи, про 

які ти, власне, тут прочитав.
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Додаток 2

КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ
(скорочений виклад)

У преамбулі зазначено основні принципи Організації Об’єднаних 

Націй і конкретні положення деяких відповідних пактів і декларацій 

з прав людини. У ній підтверджується, що діти через свою вразливість 

потребують особливої турботи і захисту, особливе наголошення 

в ній зроблено на основному піклуванні й відповідальності щодо 

захисту дитини з боку сім’ї. У ній також підтверджується необхідність 

правового й іншого захисту дитини до і після народження, важливість 

поваги культурних цінностей народу, до якого належить дитина, 

і життєво важлива роль міжнародної співпраці для захисту прав 

дитини.

ЧАСТИНА I
Стаття 1
Дитиною визнається особа віком до 18 років, за винятком випад-

ків, коли відповідно до національного законодавства передбачено 

повноліття у більш ранньому віці.

Стаття 2
Всі права поширюються на всіх дітей без винятку. Держава 

зобов’язана захищати дитину від будь-яких форм дискримінації 

й вживати необхідних заходів для захисту її прав.

Стаття 3
Всі дії стосовно дитини повинні у повному обсязі враховувати 

її інтереси. Держава повинна забезпечити відповідну турботу 

про дитину, якщо батьки чи інші особи, на яких покладено цю 

відповідальність, не роблять цього.

Стаття 4
Держава повинна зробити все можливе для здійснення прав, які 

містяться в цій Конвенції.

Стаття 5
Держава повинна поважати права й відповідальність батьків і сім’ї 

щодо виховання дитини відповідно до її розвитку і здібностей.

Стаття 6
Кожна дитина має невід’ємне право на життя, і держава повинна 

забезпечити виживання й розвиток дитини.

Стаття 7
Дитина має право на ім’я при народженні. Дитина має право на 
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отримання громадянства і, наскільки це можливо, на те, щоб знати 
своїх батьків, а також на їхнє піклування.

Стаття 8
Держава зобов’язана захищати і, якщо необхідно, відновлювати 

основні аспекти індивідуальності дитини. Сюди відносяться ім’я, 
громадянство й сімейні зв’язки.

Стаття 9
Діти та їхні батьки мають право залишити будь-яку державу та 

переїхати до власної для відновлення сім’ї чи підтримки особистих 
відносин між  дитиною й батьками.

Стаття 10
Діти та їхні батьки мають право залишати будь-яку країну і по-

вернутися до рідної країни для відновлення сім’ї або підтримки 
особистих стосунків між дитиною і батьками.

Стаття 11
Держава зобов’язана запобігати викраденню й утриманню ди-

тини за кордоном одним із батьків чи третьою стороною й вживати 
необхідних заходів у подібних випадках.

Стаття 12
Дитина має право вільно виражати свої погляди, причому цим 

поглядам необхідно приділяти увагу при вирішенні будь-яких пи-
тань, що стосуються цієї дитини.

Стаття 13
Дитина має право виражати свої погляди, отримувати інформа-

цію, передавати інформацію й ідеї незалежно від кордонів.
Стаття 14
Держава повинна поважати свободу думки, совісті й віроспові-

дання дитини за відповідного керівництва батьків.
Стаття 15
Дитина має право зустрічатися з іншими людьми і брати участь 

в асоціаціях або створювати їх.
Стаття 16
Діти мають право на захист від втручання в їхнє особисте, сімейне 

і домашнє життя, а також в їхнє листування, на захист від наклепу 
й обмовляння.

Стаття 17
Держава повинна забезпечити доступ дітей до інформації й мате-

ріалів із різноманітних джерел, вона повинна заохочувати ЗМІ до 

поширення матеріалів, які би сприяли соціальному й культурному 
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розвитку дитини, й вживати заходів для захисту дітей від шкідливої 

інформації.
Стаття 18
Батьки спільно несуть основну відповідальність за виховання 

дитини, а держава повинна підтримувати їх у цьому. Держава повинна 
надавати належну допомогу батькам у вихованні дітей.

Стаття 19
Держава повинна захищати дитину від будь-яких форм поганого 

поводження з нею з боку батьків або інших осіб, що несуть відпові-
дальність за піклування про неї, і створювати відповідні соціальні 
програми запобігання зловживанням і лікування потерпілих.

Стаття 20
Держава повинна забезпечити соціальний захист дитини, позбав-

леної сімейного середовища, й забезпечити відповідну альтернати-

ву сімейного піклування або ж влаштувати у відповідний заклад із 

догляду за дітьми. Зусилля для виконання таких  зобов’язань мають 

враховувати культурну приналежність дитини.
Стаття 21
У країнах, де усиновлення визнається і/або дозволяється, така 

процедура може здійснюватися виключно в найкращих інтересах 
дитини і за наявності дозволу компетентних органів влади, а також 
гарантій для дитини.

Стаття 22
Діти-біженці або діти, які прагнуть отримати статус біженця, 

по вин ні забезпечуватися особливим захистом. Держава повинна 
співпрацювати з компетентними органами влади, що забезпечують 
такий захист і допомогу.

Стаття 23
Дитина-інвалід має право на особливий догляд, освіту і підготовку 

для того, щоб вона мала повноцінне й гідне життя в умовах, що 
забезпечують максимальну самостійність і соціальну інтеграцію.

Стаття 24
Дитина має право на медичну допомогу за найвищими стандарта-

ми, яка може бути реально забезпечена. Держави повинні звертати 
особливу увагу на надання первинної медико-санітарної допомоги, 
профілактику хвороб, санітарну пропаганду й спадання рівня дитя-
чої смертності. Вони повинні заохочувати до міжнародної співпраці 

у цій галузі й робити все необхідне, аби жодна дитина не була позбав-

лена доступу до послуг ефективної охорони здоров’я. 
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Стаття 25
Дитина, віддана державою на опікування для догляду, захисту чи 

лікування, має право на регулярну перевірку опікування.
Стаття 26
Дитина має право користуватися благами соціального забез-

печення, включно з соціальним страхуванням.
Стаття 27
Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для 

фізичного, розумового, духовного, морального, соціального розвит-
ку. Батьки несуть основну відповідальність за забезпечення належ-
ного рівня життя. Обов’язок держави полягає у створенні необхідних 
умов для реалізації цієї відповідальності. Зобов’язання держави 
може включати надання матеріальної допомоги батькам та їхнім 
дітям.

Статья 28
Дитина має право на освіту, і обов’язки держави полягають у за-

безпеченні безплатної і обов’язкової початкової освіти, у підтримці 
середньої освіти, доступної для кожної дитини, і в забезпеченні 
доступності вищої освіти для всіх на основі здібностей. Шкільна 
дисципліна повинна забезпечуватися з урахуванням прав і з повагою 
до дитини. Держава повинна здійснювати міжнародну співпрацю для 
реалізації цього права.

Стаття 29
Освіта має бути спрямована на максимальний розвиток особис-

тості, талантів, розумових і фізичних здібностей. Освіта повинна го-
тувати дитину до активного дорослого життя у вільному суспільстві, 
виховувати повагу до батьків, культурного різноманіття, мови й цін-
ностей, до культурних традицій і цінностей інших.

Стаття 30
Діти, що належать до меншин і корінного населення, мають право 

користуватися своєю культурою, рідною мовою і сповідувати свою 
релігію.

Стаття 31
Дитина має право на відпочинок, дозвілля й участь у культурному 

й творчому житті.
Стаття 32
Дитина має право на захист у випадках, коли їй доручена робота, 

що становить небезпеку для її здоров’я, освіти і розвитку. Держава 

повинна встановити мінімальний вік для зарахування на роботу 

і визначити вимоги до умов праці.
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Стаття 33
Діти мають право на захист від незаконного вживання наркотич-

них засобів і психотропних речовин, а також від їх залучення до ви-

робництва таких речовин і торгівлі ними.

Стаття 34
Держава повинна захистити дитину від сексуальної експлуатації 

й розбещення, включно з проституцією і порнографією.

Стаття 35
Обов’язок держави полягає у тому, щоб докласти максимум 

зусиль, аби запобігти викраденню дітей, торгівлі дітьми та їх контра-

банди.

Стаття 36
Діти мають право на захист від усіх форм експлуатації, що завда-

ють шкоди будь-яким аспектам їхнього благополуччя і які не охопле-

ні статтями 32, 33, 34 і 35.

Стаття 37
Жодна дитина не може бути піддана тортурам, жорстокому пово-

дженню і покаранню, незаконному арешту чи позбавленню свободи. 

Смертна кара й довічне ув’язнення без можливості звільнення забо-

ронені при покаранні осіб до 18 років. Будь-яка дитина, позбавлена 

свободи, повинна бути відділена від дорослих, за винятком випадків, 

коли таке відділення суперечить її найкращим інтересам. Затримана 

дитина має право на правову й іншу допомогу, а також на підтриман-

ня зв’язку зі своєю сім’єю. 

Стаття 38
Держави-учасниці повинні вживати всіх можливих заходів 

для забезпечення того, щоб діти, молодші 15 років, не брали без-

посередньої участі у воєнних діях. Жодна дитина у віці до 15 ро-

ків не повинна призиватися на службу до збройних сил. Держави 

повинні забезпечити піклування про дітей і захист дітей, які по-

страждали від збройних конфліктів, відповідно до положень між-

народного права.

Стаття 39
Держава повинна забезпечити дитину-постраждалого від зброй-

ного конфлікту, тортур, зневажання, поганого поводження чи 

експлуатації необхідним лікуванням для забезпечення одужання і со-

ціальної реінтеграції.



12–14 років44

Стаття 40
Дитина, що порушила закон, має право на таке з нею поводжен-

ня, яке сприяє розвитку у дитини власної гідності й значущості, бере 

до уваги її вік і спрямоване на її соціальну реінтеграцію. Дитина має 

право на основні гарантії, а також правову й іншу допомогу при за-

хисті. Необхідно по можливості уникати судового розгляду й утри-

мання в місцях позбавлення свободи.

Стаття 41
У випадках, коли норми, пов’язані з правами дитини, у відповід-

них національних і міжнародних законах вищі за норми даної Кон-

венції, застосовуються найвищі норми. 
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Додаток 3

СПИСОК ОРГАНІЗАЦІЙ, СЛУЖБ, ДО ЯКИХ ПІДЛІТКИ 
МОЖУТЬ ЗВЕРНУТИСЯ ПО ДОПОМОГУ

Із питань захисту своїх прав підлітки можуть звернутися само-

стійно до:

g Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту;

g служби у справах неповнолітніх обласної державної адміністра-

ції, районних державних адміністрацій, виконкомів міськ (рай) рад;

g територіальних центрів зайнятості;

g органів опіки і піклування (відділи та управління районних 

і районних у містах держадміністрацій; виконавчі комітети міських 

і районних у містах рад);

g закладів охорони здоров’я;

g центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

g органів та установ освіти;

g до громадських правозахисних організацій.

А також через представників до:

g суду;

g відділів внутрішніх справ;

g управлінь по захисту прав споживачів;

g юридичних консультацій.
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Додаток 4

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДІТЕЙ

Народившись, дитина отримує право на громадянство, володіє 

правоздатністю у цивільному праві, має право на ім’я, по батькові та 

прізвище; має право жити і виховуватися в сім’ї, знати своїх батьків, 

отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. На ім’я 

дитини може бути відкритий рахунок у банку.

1,5 року

g Має право відвідувати ясла.

3 роки

g Має право відвідувати дитячий садок.

6 років

g Має право відвідувати школу.

g Має право самостійно виконувати дрібні побутові операції, опе-

рації спрямовані на безвідплатне отримання прибутку, які не вимага-

ють нотаріального посвідчення або державної реєстрації.

10 років

g Дає згоду на зміну свого імені або прізвища.

g Дає згоду на своє усиновлення або передачу в прийомну сім’ю, 

або на відновлення батьківських прав своїх батьків.

g Висловлює власну думку про те, з ким з його батьків, які розрива-

ють шлюб у суді, він хотів би проживати після їхнього розлучення.

g Має право бути заслуханим під час будь-якого судового або ад-

міністративного розгляду.

g Може вступати до дитячих громадських об’єднань.

14 років

g Може обирати собі місце проживання (зі згоди батьків).

g Має право зі згоди батьків здійснювати будь-які операції.

g Має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипен-

дією, іншими прибутками.

g В результаті своєї інтелектуальної діяльності може здійснювати 

права автора, що охороняються законом.
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g Допускається прийом на роботу (на легку працю не більше 4 го-

дин на день) зі згоди одного з батьків, опікунів.

g Має право вимагати скасування усиновлення у випадках, перед-

баченим законом.

g Може навчатися водінню мотоцикла.

g Має право керувати велосипедом під час руху на дорогах.

g Може вступати до молодіжних громадських об’єднань.

g Підлягає карній відповідальності за деякі злочини (вбивство, роз-

бій, крадіжка, здирство та ін.).

g Підлягає майновій відповідальності за укладеними операціями, а 

також за спричинення майнової шкоди.

15 років

g Має право вступити на роботу за згодою профспілкового органу 

підприємства (скорочений робочий тиждень – 24 години, інші трудові 

пільги).

16 років

g Отримує паспорт.

g Може бути членом кооперативу, акціонерного товариства.

g Має право керувати мопедом під час руху на дорогах.

g Має право самостійно укладати трудові договори (контракти); 

зберігається ряд пільг за трудовим правом (скорочений робочий тиж-

день – 36 годин).

g Підлягає адміністративній відповідальності за правопорушення в 

загальному порядку, несе карну відповідальність за злочини.

g Дозволяється перегляд в кінотеатрах фільмів еротичного змісту, 

що мають заборону «Діти до 16 років не допускаються».

17 років

g Громадянка має право на вступ до шлюбу з дозволу органів місце-

вого самоврядування за наявності поважних причин.

g Громадянин підлягає постановці на військовий облік, йому ви-

дається приписне посвідчення.

18 років

g Стає повністю дієздатним (повнолітнім) і може своїми діями на-

бувати будь-яких прав і покладати на себе будь-які обов’язки.
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Додаток 5

Приклади проступків для першої підгрупи:
1. Хлопчики (14 років) грали у футбол. М’яч відлетів 

і влучив у вітрину магазина. Скло розбилося.

Чи несуть підлітки яку-небудь відповідальність? 

2. Микола (12 років) стріляв з рогатки у птахів біля дитячого май-

данчика і ненавмисно влучив в око Василька. Той з травмою довго 

перебував у лікарні й у результаті перестав бачити на одне око.

Чи несе Микола відповідальність? Якщо ні, то хто?

Приклади проступків для другої підгрупи:
1. Катя (16 років) украла з вітрини магазину красиві дорогі 

окуляри. Чи несе відповідальність дівчина? Якщо так, то яку?

2. Група хлопців на шкільній дискотеці розпили пляшку горілки 

і почали приставати до дівчат.

Чи несуть підлітки відповідальність за свої дії?

Приклади проступків для третьої підгрупи:
1. Троє хлопців (14, 15 і 16 років) пізно ввечері зупинили перехо-

жого і відібрали у нього гроші. Чи несуть підлітки відповідальність 

за свої дії?

2. Максим (14 років) катався на велосипеді й збив перехожого з 

дорогим магнітофоном в руках. Магнітофон розбився.

Чи несе Максим відповідальність? Якщо так, то яку?



МОДУЛЬ
ДЛЯ ПІДЛІТКІВ
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СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

Тема Заняття  Види роботи
Орієнтовна 

тривалість, хв

Тема 1.

Вивчаємо 

свої права

Заняття 1

Привітання. Знайомство 5

Правила 5

Вступ. Очікування 10

Вправа «Скринька порушень» 5

Інформаційне повідомлення «Пра-

ва людини»
5

Вправа «Декларація прав людини» 20

Вправа «Права дитини в малюн-

ках»
30

Інформаційне повідомлення «Кон-

венція ООН про права дитини»
10

Підсумки 5

Заняття 2

Привітання. Знайомство 5

Правила 5

Вступ. Очікування 10

Вправа «Порушення прав казко-

вих героїв» 
20

Гра «Ливарпамен» 5

Інформаційне повідомлення 

«Законодавче забезпечення прав 

дітей в Україні»

5

Вправа «Трансплантація серця» 15

Вправа «Права в новинах» 20

Підсумки 5
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Тема Заняття Види роботи
Орієнтовна три-

валість, хв

Тема 2.

Власна від-

повідальність

Заняття 3

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 10

Вправа «Комендантська година» 25

Вправа «Хто може допомогти в 

захисті твоїх прав» 
25

Підсумки 10

Заняття 4

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 10

Вправа «Не зашкодь собі» 20

Інформаційне повідомлення 

«Відповідальність неповнолітніх»
15

Вправа «Твоя відповідальність» 20

Підсумки 5

 Тема 3.

Ми можемо 

діяти!

Заняття 5

Привітання. Знайомство 10

Правила 10

Вступ. Очікування 10

Інформаційне повідомлення 

«Участь молоді в житті суспіль-

ства»

15

Вправа «Ми можемо діяти!» 35

Підсумки 10



1 ВИВЧАЄМО СВОЇ ПРАВА
Т Е М А

Мета: ознайомити учасників із основною міжнародною 

і віт чизняною базою щодо захисту прав людини і дитини. 

Сформувати розуміння важливості й необхідності реалізації 

своїх прав.

Ключові поняття: права, декларація, конвенція.

Тривалість модуля: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

№ Види роботи Орієнтовна 
тривалість, хв Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила 
роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура 
модуля»

4 Очікування 5

5 Вправа «Скринька порушень» 5 Коробка

6 Вправа «Декларація прав людини» 20 Додаток до вправи, 
аркуші А3, маркери

7 Інформаційне повідомлення «Права 
людини» 5

8 Вправа «Права дитини в малюнках» 25 Аркуші А1, маркери, 
фломастери

9 Інформаційне повідомлення 
«Конвенція ООН про права дитини» 10

10 Підсумки 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

1. Привітання. Знайомство (5 хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог-тренер повідомляє про початок роботи за моду-

лем «Знаємо та реалізуємо свої права», коротко розкриває 

його зміст і називає першу тему модуля: «Вивчаємо свої пра-

ва». На занятті можна буде ознайомитися з основними між-

народними законами, в яких закріплено права та свободи 

людини і окремо дитини.

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Скринька порушень» (5 хв)

Мета: вчити учасників вирішувати їхні життєві правові 

проблеми, виробити вміння приймати рішення у складних 

ситуаціях.

Хід вправи
Педагог-тренер пропонує учасникам написати (анонімно 

чи з підписом), які правові проблеми їх турбують або цікав-

лять, випадки порушення їхніх прав (з особистого досвіду чи 

досвіду друзів) і покласти свої «листи» до «скриньки пору-

шень» (це може бути будь-яка коробка).

По завершенні роботи за модулем листи зі «скриньки» буде 

розглянуто в групі. Якщо серед питань будуть ті, що не обго-

ворювалися протягом занять, їх буде розглянуто окремо.

До уваги педагога-тренера!

Ця вправа продемонструє, які правові проблеми турбують учасників, а по 

завершенню роботи за модулем — як група засвоїла матеріал, як навчи-

лася використовувати знання. 



Тема 1. Заняття1 55

6. Вправа «Декларація прав людини» (20 хв)

Мета: підвести учасників до розуміння важливості й не-

обхідності дотримання прав людини.

Хід вправи
Педагог-тренер об’єднує учасників у три підгрупи. Кожна 

підгрупа має обговорити і записати на аркуші А3 десять прав, 

які, на їхню думку, необхідні людині для щастя. Потрібно 

коротко відповісти на запитання: «Чому це право важливе для 

людини? Чому його обов’язково потрібно дотримуватися?».

На виконання відводиться 10 хв.

Після цього підгрупи презентують свої напрацювання.

На наступному етапі педагог-тренер роздає кожній під гру-

пі тексти статей «Декларації прав людини» (додаток 1 

на с. 82). Учасникам необхідно ознайомитися зі статтями й ви-

значити, в яких саме йдеться про ті права, що вони пре-

зентували на першому етапі.

На виконання — 5 хв. Потім групи по черзі зачитують 

статті Декларації, в яких зафіксовано ті права, що вони пре-

зентували.

До уваги педагога-тренера!

Після обговорення педагог-тренер роздає кожному учас нику матеріали 

додатку 1 на с. 82 і пропонує протягом 1 хв переглянути їх.

Права людини — це такі норми суспільного життя, які при-

таманні нашій природі й без яких ми сьогодні не можемо 

жити як цивілізовані люди.

7. Інформаційне повідомлення «Права людини» (5 хв)

Права людини можна визначити як основні норми життя 

цивілізованої людини. 

g що цікавого ви дізналися під час виконання вправи?

g про які права ви почули вперше?

Запитання для обговорення:
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У різних країнах права людини закріплювались у декла-

раціях, конституціях, законах. Спочатку це були особисті та 

політичні права, тобто ті, які стосувались особистої свободи 

та життя кожної людини, а також участі громадян в управлін-

ні державою. Ці права називають першим поколінням прав.

Друге покоління прав — соціально-економічні та культурні 
права. До них належать: свобода праці й підприємництва, 

право на житло, право на  особисту власність, право на сім’ю, 

право на охорону здоров’я, право на відпочинок, право на ос-

віту, свободу творчості, право на користування культурними 

цінностями та інші права.

Третє покоління прав — це права народів: право на свою на-

ціональну культуру, мову, право на свою національну держа-

ву, вільну від влади над нею іншої держави, право на природні 

багатства, право на рівноправну участь у науково-технічному 

прогресі та міжнародній торгівлі, а також права народів на 

мир, безпеку та на екологічно чисту планету.

Права людини — це не просто права. Вони передбачають 

наявність обов’язків. А якщо ні у кого немає обов’язків — не-

має і прав. Наприклад, існує право на життя — існує й обо в’я-
зок не позбавляти цього права іншого!

До уваги педагога-тренера!

Під час інформаційного повідомлення можна використовувати схему на 

с. 200.

8. Вправа «Права дитини в малюнках» (25 хв)

Мета: ознайомити учасників із основними статтями 

Конвенції ООН про права дитини.

Хід вправи
На початку педагог-тренер робить короткий вступ, за-

зна чаючи, що зараз учасники ознайомляться з основним 

міжнародним документом, який стосується прав дитини — 

Конвенцією ООН про права дитини.

20 листопада 1989 року Генеральною Асамблеєю ООН було 

одноголосно прийнято Конвенцію ООН про права дитини.
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Конвенція ООН про права дитини є першою у світовій 

історії глобальною угодою щодо прав дітей, адже досі жодний 

з міжнародних договорів з прав людини не був ратифікований 

практично всіма державами світу (лише дві країни-члени ООН 

ще не ратифікували Конвенцію). 191 країна світу ратифікувала 

Конвенцію, зобов’язавшись привести власне законодавство 

у відповідність до її положень. Зокрема, Україна приєдналася 

до Конвенції про права дитини у 1991 році.

Педагог-тренер об’єднує учасників у чотири підгрупи. 

Кожна група отримує текст Конвенції про права дитини 

(додаток 2 на с. 85). Завдання — проілюструвати статті Кон-

венції. Перша підгрупа — статті 1–10; друга — 11–20; 

третя —21–30; четверта — 31–40.

Після завершення роботи проводиться презентація 

напрацювань і обговорення:

g чим цікава була вам ця робота?

g що нового дізналися?

До уваги педагога-тренера!

Після обговорення кожному учаснику повністю видаються матеріали до-

датку 2 на с. 85 для самостійного ознайомлення.

9. Інформаційне повідомлення «Конвенція ООН про права ди-
тини» (10 хв)

Конвенція ООН про права дитини
У Преамбулі Конвенції викладено основні її принципи. 

Статті можна розділити на три основні частини: 

1) статті 1–41: основні статті, які визначають права дитини 

і обов’язки держав-сторін, які ратифікували Конвенцію; 

2) статті 42–45: процедури моніторингу запровадження 

Конвенції; 

3) статті 46–54: формальні положення, які регламентують 

порядок набуття чинності Конвенції.

 Вивчаючи текст Конвенції, слід звернути увагу на те, що в 

її преамбулі містяться:

g принципи Хартії ООН (1945), Загальної Декларації прав 

людини (1948) і Міжнародних зобов’язань щодо прав люди-

ни (1966);
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g переконання в тому, що сім’я повинна бути забезпече-
на особливим захистом, і що дитина повинна зростати у сім’ї 
в щасті, любові й розумінні;
g переконання в тому, що дитина повинна виховуватися 

у дусі ідеалів, проголошених Статутом ООН, і, зокрема, у дусі 
миру, гідності, толерантності, свободи, рівності й солідарності;
g розуміння того, що діти потребують особливого піклу-

вання, як це було проголошено у Женевській Декларації прав 
дитини (1924) і Декларації прав дитини (1959), як це визна-
но у Загальній Декларації прав людини (1948), Міжнародних 
зобов’язаннях щодо прав людини (1966), зобов’язаннях і ста-
тутах спеціалізованих агенцій та інших деклараціях (напри-
клад «Пекінські правила» 1985 року з ювенальної юстиції);
g визнання того, що є діти, які живуть в особливо важких 

умовах, і такі діти потребують особливої уваги;
g визнання важливості традицій і народних культурних цін-

ностей у захисті дітей та забезпеченні їх гармонійного розвитку;
g визнання важливості міжнародної співпраці.
Як зазначено вище, права дитини описано у статтях 1–41. 

Ми не можемо вибрати з них лише кілька основних, адже це 
суперечитиме духу Конвенції, яка не визнає ієрархії у правах. 
Жодне з цих прав не може бути відокремлене від інших.

Приступаючи до аналізу статей Конвенції, потрібно за-
значити кілька важливих моментів:

1. Стаття 1 дає нам визначення дитини як людської істоти 
віком до 18 років. Цей текст став результатом надзвичайно 
складної і делікатної процедури примирення протилежних 
думок щодо захисту дитини до народження (цитоване поси-
лання на це міститься у преамбулі у лапках). Годі сподівати-
ся, що Конвенція, до якої залучено понад сто країн, могла 
іншим чином примирити сторони у питанні, яке досі палко 
дискутується у різних країнах.

2. Також необхідно відзначити статтю 3, яка стверджує, 
що під час прийняття органами влади рішень, які впливають 
на добробут дитини, повинні братися до уваги в першу чергу 
інтереси дитини, і що держава повинна надавати необхідну 
допомогу батькам або іншим особам, які на законних засадах 
піклуються про дитину.

3. Стаття 5 передбачає, що держава зобов’язана поважати 

права і обов’язки батьків, спрямовувати зусилля на практичне 
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використання дітьми їхніх прав, передбачених Конвенцією. 
Також стаття 18 визначає, що обоє батьків несуть однакову 
відповідальність за виховання та розвиток дитини, а держава 
зобов’язана надавати їм необхідну допомогу, якщо це необ-
хідно.

Права дитини, визнані Конвенцією ООН, можуть бути 
об’єд нані у п’ять груп згідно з традиційною класифікацією 
прав людини:

1. Громадянські права. Визначені у перших 18 статтях За-
гальної Декларації прав людини (1948). Серед громадянських 
прав — право на ім’я і національність (ст. 7) і право на са-
мобутність (ст. 8); право на життя (ст. 6) і принципи недис-
кримінації (ст. 2). Серед них є також так звані «права поряд-
ності»: заборона тортур (ст. 37), право на захист від фізичного 
насильства (ст. 19 та 34), від свавільного арешту (ст. 37 та 40), 
право на приватне життя (ст. 16) тощо.

2. Політичні права. До них належить свобода думки (ст. 12), 
свобода вираження (ст. 13), свобода зібрань (ст. 15), свобода 
переконань і віросповідання (ст. 14), вільний доступ до ін-
формації (ст. 17). Слід звернути увагу, що Загальна Деклара-
ція прав людини до політичних прав відносить також право 
обирати і бути обраними під час виборів.

3. Економічні права. Стаття 4 визначає, що держави-сто-
рони повинні вживати всіх необхідних правових, адміністра-
тивних та інших заходів для реалізації економічних, соціаль-
них і культурних прав. Більш специфічно це передбачено 
також і у праві на захист від експлуатації (ст. 32 і 36).

4. Соціальні права. Знову ст. 4, а також ст. 28 і 29, які виз-
начають право на освіту, ст. 24 — право на охорону здоров’я 
і ст. 26 — право на соціальне забезпечення.

5. Культурні права. 
Окрім ст. 4, у цьому контексті варто зазначити ст. 31, яка 

визнає право на відпочинок і дозвілля, залучення до гри та 
участі у культурному та мистецькому житті.

Права, визнані Конвенцією, повністю збігаються з традицій-
ними правами людини.

Конвенція ООН про права дитини має три основних за-
вдання: 

1. Право на самовизначення. Нині загальновизнано, що до 

дитини застосовується більшість прав людини. Одні з них — 
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беззастережно (як, наприклад, право на захист від тортур), 
інші — з певними обмеженнями (політичні права).

2. Право на захист. Конвенція містить положення, які сто-
суються особливих потреб дітей та їхньої вразливості, нап-
риклад, умов зайнятості для дітей (ст. 32). Більшість із цих 
положень має суворіші вимоги стосовно дітей, ніж загальні 
правозахисні інструменти.

3. Специфічні права. Це права, які застосовуються спе-
цифічно або навіть виключно до дітей: право не розлучатися 
зі своїми батьками (ст. 9–11), положення про усиновлення 
(ст. 21). Найкращим прикладом таких прав є ст. 31, яка за-
хищає право дитини на гру. Конвенція також надає захист 
особливим категоріям дітей: біженцям (ст. 22), інвалідам (ст. 
23), меншинам (с. 30) і дітям, втягнутим у воєнні конфлікти.

Також важливо зазначити, що ст. 41 Конвенції закріпила 
найвищу силу цього документу порівняно з іншими міжна-
родними і національними правовими актами. Статті 42–45 
стосуються моніторингу (контролю за виконанням), а статті 
46–54 — порядку набуття чинності Конвенції. 

Деякі країни положення Конвенції розділяють на три Пі (Р’s):
Provision — Забезпечення: права, які надають доступ до пев-

них благ і послуг (освіта, охорона здоров’я, догляд...);
Protection — Захист: право бути захищеними від певних дій 

(погане поводження, експлуатація, насильство...);
Participation — Участь: право діяти за певних обставин 

і право бути залученими до процесу прийняття рішень.
Знати свої права — означає наполовину володіти ними.
g Право на життя та розвиток — головне право людини. 

Ст. 6
g Право на особисте життя. Ст. 16
g Право на індивідуальність. Ст. 7, 8
g Право дитини знати своїх батьків, право на піклування та 

можливість виховуватись у сім’ї. Ст. 7–9

g Право на свободу думки, совісті, релігії та поглядів. 

Ст. 12–14

g Право на свободу асоціації і свободу мирних зборів. Ст. 15

g Право на отримання, передачу, доступ до інформації. Ст. 17

g Відповідальність батьків за виховання дитини. Ст. 18

g Права дитини-сироти. Ст. 20, 21

g Відповідальність закладів, які опікуються дітьми. Ст. 3
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10. Підсумки (5 хв)

g Право на користування послугами системи охорони 
здоров’я. Ст. 24–25
g Право на отримання освіти. Ст. 28, 29
g Право дитини на соціальне забезпечення і належний рі-

вень життя. Ст. 26–27
g Право на захист від економічної експлуатації. Ст. 32
g Право на захист від незаконного вживання наркотичних 

засобів та психотропних речовин. Ст. 33
g Право на захист від усіх форм сексуальної експлуатації та 

сексуальних розбещень. Ст. 34
g Право на національну приналежність. Ст. 20, 30
g Право на відпочинок і дозвілля. Ст. 31
g Права дитини-інваліда і дитини з вадами фізичного та 

розумового розвитку. Ст. 23
g Права дитини, яка стала жертвою жорстоких, нелюдсь-

ких або принижуючих гідність видів поводження. Ст. 39
g Права дитини, яка порушила законодавство. Ст. 40

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

№ Види роботи
Орієнтовна 

тривалість, хв
Ресурсне за безпечення

1 Привітання. Знайомство 5

2 Правила 5 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5
Вправа «Порушення прав 
казкових героїв» 

20

6 Гра «Ливарпамен» 5

7
Інформаційне повідом лення 
«Законодавче забезпечення 
прав дітей в Україні»

10

8
Вправа «Трансплантація 
серця»

15

9 Вправа «Права в новинах» 15
Газети, журнали, аркуші А1, 
клей, ножиці, маркери

10 Підсумки 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2

1. Привітання. Знайомство (5хв)

2. Правила (5 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог-тренер повідомляє, що на занятті буде продовже-

но розмову про необхідність вивчення та знання прав людини 

і дитини, а також відбудеться ознайомлення з правами дитини 

в українському законодавстві.

4. Очікування (5 хв)

5. Вправа «Порушення прав казкових героїв» (20 хв)

Мета: закріпити знання учасників про права дитини, 

навчити знаходити порушення прав дитини у повсякденно-

му житті.

Хід вправи
Педагог-тренер об’єднує учасників у дві підгрупи і ставить 

завдання: пригадати казки, де порушуються права персонажів. 

На виконання відводиться 5 хв. Після закінчення роботи 

учасники презентують результати: називають казки, виявлені 

в них порушення прав героїв і коментують їх.

g що нам дає виконання цієї вправи?

Запитання для обговорення:

6. Вправа «Ливарпамен» (5 хв)

Мета: підвести учасників до розуміння необхідності знан-

ня правил і законів, їх цінності для суспільства.

Хід вправи
Педагог-тренер об’єднує учасників у дві команди і про-

сить вишикуватися у дві колони. Потім дає маркер (або інший 
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До уваги педагога-тренера!

Під час підведення підсумків гри необхідно звернути увагу на важливість 

знання та дотримання правил і законів не тільки у грі, а й у житті. Назва 

гри «Ливарпамен», якщо її прочитати в зворотньому напрямку,  звучить 

як «нема правил».

предмет) першому гравцеві кожної команди й пропонує по-

чати гру. Очевидно, учасники будуть розгублені через відсут-

ність вказівок. Через деякий час педагог-тренер пояснює де-

які правила гри: маркер потрібно спочатку передати в кінець 

колони, а потім назад. Команди починають, але педагог-тре-

нер їх зупиняє, сказавши, що вони не так грають: маркер не-

обхідно передавати через ліве плече.

Учасники починають обурюватися, що їм нічого про це не 

казали. Після чергового старту гра знову зупиняється, і до-

дається якесь нове правило. Коли більшість учасників будуть 

обурені перебігом гри, педагог-тренер припиняє її.

g що ви відчували, коли виконували цю вправу?

g що здавалося несправедливим?

g що могло би зробити гру справедливою? (Знання учасниками 

правил гри)

g де потрібні правила?

g для чого потрібні правила?

g що є спільного між правилами і законами? 

Запитання для обговорення:

7. Інформаційне повідомлення «Законодавче забезпечення 
прав дітей в Україні» (10 хв)

Для покращення становища з охорони прав дітей в Україні 

й приведення національного законодавства у відповідність 

до положень Конвенції ООН про права дитини 26 квітня 

2001 року Президент України підписав Закон «Про охорону 

дитинства».

«Законодавство про охорону дитинства ґрунтується на 

Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, 

міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана 
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Верховною Радою України, і складається з цього Закону, та 

інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні 

відносини у цій сфері» (ст. 2 Закону України «Про охорону ди-

тинства»).

Закон України «Про охорону дитинства» визначив основні 

принципи охорони: усі діти на території України, незалежно 

від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або 

інших переконань, національного, етнічного або соціальною 

походження, майнового стану, стану здоров’я і народження 

дітей та їхніх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких 

інших обставин, мають рівні права і свободи. 

В порядку, встановленому законодавством, держава га-

рантує всім дітям рівний доступ до безоплатної юридичної 

допомоги, необхідної для забезпечення захисту їхніх прав. 

До системи прав дитини належать права на рівноправність 

всіх дітей незалежно від будь-яких обставин; на життя, ім’я, 

набуття громадянства; піклування з боку батьків; на збере-

ження своєї індивідуальності; особисте та сімейне життя; 

недоторканність житла, таємницю кореспонденції; вільне 

висловлювання своїх думок; користування найдосконаліши-

ми послугами системи охорони здоров’я; загальну й однако-

ву відповідальність батьків за виховання і розвиток дитини; 

рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духов-

ного, морального і соціального розвитку; освіту; відпочинок; 

захист від усіх форм сексуальної експлуатації; особливий за-

хист – від викрадень та продажу, фізичних форм експлуата-

ції, фізичного і психічного насильства.

Реалізація прав дитини забезпечується системою органів 

державної влади, місцевого самоврядування, адвокатури, 

судів, прокуратури та інших правоохоронних органів і за-

кріплена також в Законах України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми», «Про соціальну роботу з дітьми та молод-

дю» (2001), «Про органи та служби у справах неповнолітніх 

і спеціальні установи для неповнолітніх», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». 

Існує понад 100 нормативно-правових актів та документів, 

спрямованих на покращення життя та захисту неповнолітніх 

(див.«Постатейні матеріали (національні нормативно-пра-
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вові акти та документи) до норм-принципів Конвенції про 

права дитини» на с. 131)*. Крім того, Постановою Верховної 
Ради України прийнято проект Закону України про Загально-
державну програму «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.

8. Вправа «Трансплантація серця» (15 хв)

Мета: підвести учасників до розуміння, що право людини 

на життя не залежить від її власних поглядів.

Хід вправи
Педагог-тренер об’єднує учасників у три підгрупи та опи-

сує ситуацію: у лікарні перебувають хворі, що потребують 

пересадки серця. Усі вони не в тяжкому стані, проте для пе-

ресадки є тільки одне серце. 

Список пацієнтів у порядку зарахування їх до клініки: 
g бізнесмен – 29 років, може надати лікарні матеріальну 

допомогу; 

g жінка – 65 років, має шестеро дітей; 

g чоловік – 33 роки, священослужитель; 

g дівчина – 19 років, наркоманка, неодноразові спроби 

самогубства; 

g чоловік – 37 років, заступник міністра; 

g чоловік – 40 років, будівельник; 

g жінка – 35 років, видатний лікар-онколог;

g молодий чоловік – 22 роки, ВІЛ-інфікований.

Учасники виступають в ролі лікарів-кардіохірургів, які 

працюють у лікарні й вирішують, кому з хворих першому буде 

зроблено пересадку і в якому порядку будуть проводитися 

операції надалі. Потрібно обґрунтувати свій вибір.

Кожна підгрупа отримує список пацієнтів у порядку 

зарахування їх до клініки.

Після обговорення (5 хв) представник озвучує рішення 

підгрупи.

* Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція 
про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції: 
наук.-практ. посібник / Академія правових наук України, Інститут вивчення проблем зло-
чинності; За заг. ред. В. С.Зеленецького, Н. В. Сібільової. — Х.: Страйд, 2006. — 784 с. — 
(Серія «Юридичний Радник»).
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g чи залежить право на життя від особистих якостей людини?
g хто і як вирішує, корисна та чи інша людина для суспільства?
g до чого це може призвести?
g що б ви відчували, якби когось із ваших родичів чи друзів визнали 

некорисним для суспільства і на цій підставі залишили без ме-
дичної допомоги, правового захисту, соціального  забезпечення?

g корисні діти для суспільства чи ні?

До уваги педагога-тренера!

В жодному випадку не можна засуджувати учасників за їхній вибір. Необ-
хідно підвести їх до думки про те, що всі люди мають однакове право на 
життя, і лікарі повинні проводити операції у порядку зарахування хворих 
до лікарні, якщо серед них немає тих, кому операція потрібна терміново. 

Необхідно розповісти учасникам про клятву Гіппократа.

6. Вправа «Права в новинах» (20 хв)

Мета: закріпити знання учасників про права дитини, на-
вчити аналізувати законодавчу базу щодо реалізації та пору-
шення прав у житті; розвивати творчість.

Хід вправи
Педагог-тренер об’єднує учасників у три підгрупи, кожній 

з яких роздає дитячі та молодіжні газети, журнали. Пере-
глядаючи зміст газет і журналів, учасникам потрібно знайти 
ілюстрації та приклади, в яких захищають або порушують 
права дитини (наприклад, стаття про спортивні змагання 
підлітків ілюструє право на дозвілля тощо) і створити плакат 
чи газету «Права в новинах».

На виконання відводиться 10 хв. Після цього учасники 
презентують напрацювання, ілюструючи ситуації порушення 
або захисту прав дитини.

g чи легко було знайти в газетах, журналах повідомлення, які 
ілюструють ситуації порушення та захисту прав дитини?

g які ваші думки, висновки після виконання даної вправи?

Запитання для обговорення:

10. Підсумки (5 хв)

Запитання для обговорення:



2 ВЛАСНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Т Е М А

Мета: ознайомити учасників із поняттями відповідальності 

й обов’язку, видами відповідальності неповнолітніх. Навчити 

розрізняти проступки залежно від ступеня тяжкості і від-

повідальність за них. Ознайомити з можливостями щодо 

захисту своїх прав. 

Ключові поняття: обов’язки, відповідальність (дисциплінар-

на, адміністративна, цивільна, кримінальна).

Тривалість: 3 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3

№ Види роботи
Орієнтовна 

тривалість, хв

Ресурсне

забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10
Плакат «Правила роботи 

групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 5

5
Вправа «Комендантська 

година»
25 Аркуші А3, маркери

6
Вправа «Хто може допомогти 

в захисті твоїх прав» 
25

Додаток до вправи, аркуші 

А1, маркери, ножиці, клей, 

кольоровий папір

7 Підсумки 10
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 3

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог-тренер повідомляє, що заняття буде присвячено 

темі «Власна відповідальність». На ньому буде розглянуто 

питання відповідальності і обов’язків кожного громадянина 

у суспільстві.

5. Вправа «Комендантська година» (25 хв)

Мета: підвести учасників до усвідомлення, що деякі об-

меження для дітей з боку батьків і педагогів є не обмеженням 

їхніх прав, а піклуванням про їхню безпеку і здоров’я.

Хід вправи
Педагог-тренер робить вступ про те, що в багатьох краї-

нах світу (наприклад у Сполученому Королівстві Великої 

Британії, США, Росії та ін.) для зниження злочинності серед 

неповнолітніх і кількості підлітків, які стали жертвами зло-

чинів, вводили комендантську годину для дітей. Вона поля-

гала в обмеженні перебування неповнолітніх (до 16 років) на 

вулиці без дорослих у вечірній та нічний час. Найчастіше це 

обмеження починається з 23-ої години (24-ої у вихідні дні) 

на весняно-літній період та 22-ої години (23-ої у вихідні дні) 

на осінньо-зимовий період — і до 6 години ранку. 

Далі педагог-тренер об’єднує учасників у дві підгрупи 

і роздає кожній аркуш А3 і маркери. Перша підгрупа зна-

ходить і обґрунтовує негативні сторони цього явища, друга — 

позитивні. 

На виконання завдання — 10 хв, після цього — презентація 

напрацювань. Одна підгрупа може доповнювати іншу.

4. Очікування (5 хв)
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g що ви відчували, коли виконували цю вправу?

g чи влаштовують ваші батьки для вас «комендантську го-

дину»?

g як ви вважаєте, чи доцільно обмежувати деякі права дитини, 

щоб уникнути загрози для життя і  здоров’я?

g як би ви вчинили на місці батьків?

До уваги педагога-тренера!

Необхідно звернути увагу учасників, що комендантська година дещо схо-

жа з обмеженнями, що встановлюють батьки, і такі обмеження приносять 

більше користі, ніж шкоди.

5. Вправа «Хто може допомогти в захисті твоїх прав» (25 хв)

Запитання для обговорення:

Мета: зорієнтувати учасників, куди і до кого звертатися 

при порушенні їхніх прав.

Хід вправи
Педагог-тренер розпочинає вправу вступом: «Ми знаємо, 

що робити і до кого звертатися, якщо раптом заболить зуб чи 

захворіємо на грип.

А як бути, коли порушуються права підлітків? До кого 

звертатися, кому довірятися, кого запитати? Майже кожен 

хоча б раз думав про це. Підлітки не знають, до кого зверта-

тися, і тому не можуть вчасно отримати потрібну їм консуль-

тацію та допомогу, і врешті залишаються наодинці зі своїми 

проблемами.

А даремно. Там де ти живеш існує ціла мережа організа-

цій, служб, здатних кинути «рятувальний круг» тим, хто його 

потребує.

Інформація, яку ви отримаєте зараз, підкаже, куди і до 

кого звернутися по допомогу щодо захисту своїх прав».

Потім педагог-тренер наводить список організацій і служб, 

до яких підлітки можуть звернутися у разі потреби, роздає їм 

інформаційні листівки з переліком цих організацій і служб 

(додаток 3 на с. 91).
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До уваги педагога-тренера!

При підготовці до заняття важливо пам’ятати, що у кожному районі, місті, 

області існують такі організації, а можливо, й інші. На момент проведен-

ня заняття необхідно дізнатися їхні адреси й телефони і, по можливості, 

прізвища людей, до яких у разі потреби можна звернутися.

Учасники протягом 1 хв ознайомлюються з цими матеріа-

лами. Далі педагог-тренер об’єднує учасників у три-чотири 

підгрупи і дає завдання розробити листівку-буклет «Хто тобі 

допоможе у захисті твоїх прав?». На виконання – 10 хв.

Після презентацій напрацювань проводиться обговорення:

g що нового ви дізналися під час виконання вправи?

g на що звернули особливу увагу?

g як ці знання ви можете використати у повсякденному 

житті?

7. Підсумки (10 хв)

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

№ Види роботи
Орієнтовна 

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура модуля»

4 Очікування 10

5 Вправа «Не зашкодь собі» 20 Аркуші А3, А1, маркери

6
Інформаційне повідомлення 
«Відповідальність неповно-
літніх»

10

7
Вправа «Твоя 
відповідальність»

20 Додаток до вправи

8 Підсумки 5
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 4

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог-тренер повідомляє, що на занятті буде продовжено 

тему «Власна відповідальність» і буде розглянуто питання від-

повідальності за своє здоров’я та життя, поведінку і вчинки.

4. Очікування (10 хв)

5. Вправа «Не зашкодь собі» (20 хв)

Мета: показати учасникам, які дії є потенційно небез-

печними для них; навчити усвідомлювати небезпечні ситуації 

в житті.

Хід вправи
Педагог-тренер інформує всіх, що у місті «Н» з’явився зло-

чинець, який неодноразово нападав на підлітків для погра-

бування та насильства. Потрібно виробити рекомендації, які 

б давали можливість уникнути небезпечних ситуацій і звести 

ризик нападу до мінімуму.

Педагог-тренер об’єднує учасників у три підгрупи. Перша 

підгрупа уявляє себе співробітниками правоохоронних ор-

ганів міста, друга – редакцією телевізійної передачі «Дити-

на і закон», третя – молодіжною громадською організацією 

До уваги педагога-тренера!

Необхідно ознайомити учасників з поняттям «віктимна поведінка».

Віктимна (від лат. «victima» — жертва) поведінка – це по-

ведінка, яка може спровокувати насильство, тобто людина, 

поводячись як потенційна жертва, створює передумови для 

насильства.
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До уваги педагога-тренера!

Необхідно звернути увагу учасників на те, що обмеження деяких їхніх 

прав інколи корисне для них самих. Необхідно також підвести учасників 

до розуміння, що їхня віктимна поведінка може завдати більше шкоди, 

ніж заборони батьків не носити певного одягу чи не ходити вечорами 

містом, і відповідальність за таку поведінку – особиста відповідальність 

кожного.

6. Інформаційне повідомлення «Відповідальність неповно-
літніх» (10 хв)

Твоє право не повинно порушувати права іншої людини.
Україна сьогодні перебуває на шляху побудови правової 

держави з пріоритетом права. Додержання юридичних норм 

гарантує особистості комфортне існування у суспільстві. 

Відповідно до правових норм поведінка людини може бути 

«За суспільство без злочинів». Кожна підгрупа має створити 
рекомендації – пам’ятку для дітей та підлітків міста «Як не 
стати жертвою злочину».

На виконання завдання відводиться 10 хв. Потім підгрупи 
презентують свої рекомендації, і проводиться обговорення:
g чим була цікава для вас ця робота?
g які висновки ви зробили?
Після обговорення необхідно познайомити учасників із 

«Пам’яткою для підлітків» та коротко обговорити її пункти.
Пам’Ятка длЯ підлітків

«Як не стати жертвою злочину»
g Не носити з собою великої суми грошей.
g Не приймати дарунків від незнайомих людей.
g Не входити до ліфту або інших безлюдних, темних при-

міщень із незнайомою людиною.
g Не проводити вільний час у підвалах, біля пустирів, не-

жилих будівель, будівельних майданчиків тощо.
g Ні за яких обставин не сідати в автомобіль до незнайомих 

людей.
g Не ходити одному по вулиці у темну пору доби.
g Не носити дорогих прикрас.

g Не вдягати провокуючий одяг.
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правомірна чи неправомірна. Якщо правомірна поведінка сус-
пільно необхідна, бажана і допустима, полягає в здійсненні 
норм права, гарантується і охороняється державою, то непра-
вомірна поведінка – це така, що суперечить чинним правовим 
нормам. Розрізняють такі види правопорушень: проступки і 
злочини. 

Проступки бувають:

g дисциплінарними – порушення навчальної чи виробничої 
дисципліни, внутрішнього розпорядку закладу (організації);

g цивільними – нанесення матеріальних збитків, пору-
шення інших майнових чи особистих немайнових благ, які 
захищаються законом;

g адміністративними — порушення встановленого де-
ржавою порядку в суспільних місцях, а також порядку управ-
ління всіма іншими сферами життєдіяльності суспільства.

Проступок не є суспільно небезпечним і не тягне за собою 
кримінальної відповідальності. 

Злочин – це вид правопорушення, передбачений кримі-
нальним законодавством; суспільно небезпечні дії чи без-
діяльність особи, що досягла певного віку, які посягають на 
суспільний чи державний устрій країни, її політичну чи еко-
номічну системи, власність, особу, громадянські, економіч-
ні, політичні та інші права і свободи.

Отже, відповідальність може бути моральною, дисциплі-
нарною, матеріальною, цивільною, адміністративно, кримі-
нальною. Наприклад, якщо підліток 16 років реалізовує своє 
право на водіння мотоцикла, то у разі порушення ним правил 
дорожнього руху він буде нести адміністративну відповідаль-
ність. Якщо ж порушення цих правил призведе до людських 
жертв, то підліток нестиме кримінальну відповідальність.

Незнання закону не звільняє від відповідальності.
Відповідальність неповнолітніх — це передбачена зако-

нодавством правова відповідальність осіб, які не досягли 
18 років.

Адміністративній відповідальності підлягають непов-
нолітні, які на момент вчинення ними адміністративних пра-
вопорушень (проступків) досягли 16 років. У випадках, коли 

це передбачено законодавством, такі особи можуть підляга-

ти адміністративній відповідальності на загальних підставах 

(з 14 до 16 років — штраф виплачують батьки).
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Цивільна відповідальність при нанесенні матеріальних 

збитків — до 14 років виплачують батьки, після 14 років – са-

мостійно.

 Кримінальній відповідальності підлягають за загальним 

правилом особи, яким на час вчинення злочину минуло 16 

років. Кримінальній відповідальності підлягають також осо-

би віком від 14 до 16 років, якщо вони вчинили такі злочи-

ни, як вбивство, зґвалтування, злісне або особливо злісне 

хуліганство, крадіжку та інші передбачені законом злочини. 

З цього віку вони несуть відповідальність і за замах на такі 

злочини або співучасть у них.

До уваги педагога-тренера!

Під час інформаційного повідомлення необхідно акцентувати увагу на 

тому, що реалізація підлітками наданих їм прав тягне за собою юридичні 

наслідки, за які потрібно нести відповідальність.

Після короткого інформаційного повідомлення кожному 

учаснику роздаються матеріали додатку 4 на с. 92 і дається 

2  хв на самостійне ознайомлення.

7. Вправа «Твоя відповідальність» (20 хв)

Мета: навчити учасників розрізняти проступки залежно 

від ступеня тяжкості, а також яку відповідальність вони 

нестимуть за свої дії.

Хід вправи
Педагог-тренер об’єднує учасників у три підгрупи, кожній 

з яких дає приклади проступків підлітків (додаток 5 на с. 95). 

Необхідно визначити, яку відповідальність будуть нести 

порушники. На виконання відводиться 7 хв.

Приклади проступків для першої підгрупи:
1. Хлопчики (16–17 років) грали у футбол. М’яч відлетів 

і влучив у вітрину магазина. Скло розбилося. Чи несуть 

підлітки яку-небудь відповідальність? 

Відповідь. Несуть адміністративну відповідальність за 

ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(Дрібне хуліганство): відшкодувати збитки за розбите скло. 

Збитки відшкодовуватимуть батьки.
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2. Микола (15 років) стріляв з рогатки у птахів біля дитя-

чого майданчика і ненавмисно влучив в око Василька. Той 

з травмою довго перебував у лікарні й в результаті перестав 

бачити на одне око. Чи несе Микола відповідальність? Якщо 

ні, то хто?

Відповідь. Відповідальність Микола не несе, оскільки ще не 

досягнув відповідного віку. Витрати на лікування та оплату ін-

валідності Василька спочатку будуть нести Миколині батьки, 

а потім (після 18 років) і він все життя виплачуватиме Василь-

кові пенсію.

Приклади проступків для другої підгрупи:
1. Дівчина (16 років) вкрала взуття на речовому ринку. Чи 

несе вона відповідальність? Якщо так, то яку?

Відповідь. Несе кримінальну відповідальність за ст. 185 

Кримінального кодексу України (Крадіжка).

2. Група хлопців на шкільній дискотеці розпили пляшку 

горілки і почали приставати до дівчат. Чи несуть підлітки від-

повідальність за свої дії?

Відповідь. Несуть адміністративну відповідальність за 

ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушен-

ня (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в 

громадських місцях у п’яному вигляді), якщо їм виповнилося 16 

років, якщо ж ні — протокол складають на батьків за ст. 184 

того ж Кодексу (Невиконання батьками або особами, що їх за-

мінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Приклади проступків для третьої підгрупи:
1. 18-річний Віктор і 15-річний Володимир були затримані 

міліцією біля кінотеатру в нетверезому стані. Яку відпові-

дальність нестиме кожен з них?  

Відповідь. Нестимуть адміністративну відповідальність за 

ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в гро-

мадських місцях у п’яному вигляді). Віктор відповідає особисто, 

а  за Володимира відповідальність будуть нести батьки — за 

ст. 184 того самого Кодексу (Невиконання батьками або особа-

ми, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).
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До уваги педагога-тренера!

Під час обговорення ситуацій можна використати додаткову інформацію 

«Відповідальність неповнолітніх» (розділ «Інформаційні матеріали для пе-

дагога-тренера»).

g що нового ви дізналися під час виконання даної вправи?

g що вас зацікавило, на що звернули увагу?

6. Підсумки (5 хв)

Запитання для обговорення:

2. 16-річний Максим збирав у лісі конвалії, які занесені до 

«Червоної книги» і продавав їх. Яку він буде нести відпові-

дальність?

Відповідь. Адміністративну (ст. 90 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення: Порушення вимог щодо 

охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги 

України; ст. 160 Кодексу України про адміністративні право-

порушення: торгівля з рук у невстановлених місцях).

Представники підгруп по черзі зачитують ситуації і про-

понують свій варіант відповіді. Педагог-тренер цікавить-

ся думками і доповненнями учасників і після цього озвучує 

правильну відповідь.

Після того як буде розглянуто всі ситуації, педагог-тренер 

проводить обговорення.

До уваги педагога-тренера!

Піcля обговорення необхідно ознайомити учасників з матеріалами до-

датку 6 на с. 96. Бажано розмножити їх для кожного учасника.

Педагог-тренер пропонує учасникам відповісти на запи-

тання:

g які знання ви отримали?

g які висновки для себе зробили?

g як ви зможете використати ці знання в житті?



3 МИ МОЖЕМО ДІЯТИ!
Т Е М А

Мета: формувати в учасників активну життєву позицію щодо 

реалізації своїх прав, активізувати пошук шляхів самостійної 

реалізації своїх прав, показати можливі переваги прийняття 

нестандартних рішень. 

Ключові поняття: участь, об’єднання, громадська активність, 

громадянське суспільство.

Тривалість: 1,5 год.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

№ Види роботи
Орієнтовна 

тривалість, хв
Ресурсне забезпечення

1 Привітання. Знайомство 10

2 Правила 10 Плакат «Правила роботи групи»

3 Вступ 5 Плакат «Структура тренінгу»

4 Очікування 5

5

Інформаційне повідомлен-

ня «Участь молоді в житті 

суспільства»

15

6
Вправа «Ми можемо 

діяти!»
35

Аркуші А1, А3, кольоровий 

папір, маркери, фломастери, 

клей, ножиці

7 Підсумки 10
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 5

1. Привітання. Знайомство (10 хв)

2. Правила (10 хв)

3. Вступ (5 хв)

Педагог-тренер повідомляє, що це заняття буде присвя-

чено обговоренню питань громадянської активності молоді, 

їхній можливості впливати на розвиток суспільства.

5. Інформаційне повідомлення «Участь молоді в житті 
суспільства» (15 хв)

На початку інформаційного повідомлення педагог-тренер 

запитує в учасників, як вони розуміють поняття «участь»?

Після відповідей учасників педагог-тренер зазначає, що 

молодь, яка входить до певної суспільної групи, має право 

висловлювати свої погляди й брати участь у вирішенні пи-

тань, які стосуються їхнього життя.

Найбільш повне уявлення про таку участь дає Конвенція 

ООН про права дитини і Європейська Хартія участі молоді 

в муніципальному та регіональному житті.

У Конвенції вперше затверджено положення про те, що до-

рослі повинні враховувати думки й погляди людей, коли при-

ймаються будь-які рішення, що стосуються їхніх інтересів.

Участь є моральним і юридичним правом всіх дітей, вона 

свідома й добровільна і не може бути примусовою. 

Згідно з правом на участь, зазначеним в Конвенції, необ-

хідно враховувати погляди дітей незалежно від їх положення 

в суспільстві, віку, статі, етнічної приналежності, стану фі-

зичного і розумового розвитку.

У середині 90-х років минулого століття Рада Європи прий-

няла Європейську Хартію участі молоді в муніципальному та 

4. Очікування (5 хв)
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регіональному житті, яка стала основою для розробки від-

повідних законодавчих актів ряду країн Європи. Хартія ви-
світлює принципи і шляхи участі молоді в житті суспільства 
і спонукає владу до забезпечення необхідних умов для роз-
витку, повноцінної участі й інтеграції молоді в суспільство.

Можна зазначити такі ключові поняття щодо участі мо-
лоді:
g Участь у прийнятті рішень – це невід’ємне право будь-

якої людини.
Багато хто погодиться з тим, що кожна людина, незалежно 

від віку має право на гідне і справедливе до неї ставлення, на 
повагу, на власну думку.
g Участь – це фундамент для набуття життєвого досвіду.
Можливість виражати власну думку і погляди, відстоюва-

ти свою точку зору і захищати себе дає дитині впевненість 
і повагу до себе.
g Участь – це невід’ємна частина принципів демократії.
Участь молоді у спільному з дорослими прийнятті рішень, 

формування поваги до різних поглядів сприятимуть демок-
ратизації суспільства. Цей досвід допоможе молоді діяти 
адекватно за різних обставин — від вирішення конфлікту 
на ігровому майданчику і до переговорів на робочому місті 
й оцінкою політичної ситуації під час виборів.
g Участь – це розвиток.
Розвиток – це «розширення свободи вибору» або простору 

для дійсної участі. Розвинутим є те суспільство, в якому для 
всіх людей існує доступ до участі у формування життя, яке 
ґрунтується на гідності.
g Участь – це засіб розвитку.
Молодь не може розвиватися, якщо просто спостерігає, 

якщо дізнається про основні життєві цінності і принципи від 
будь-кого. Тільки в процесі участі вона набуває досвід, на-
вички, впевненість в своїх силах, необхідні знання.
g Участь сприяє стабілізації соціальних процесів.
Молодіжний клуб, створений та організований молоди-

ми людьми, швидше зацікавить, приверне увагу та ініціативу 
молоді. Шкільні правила, розроблені в співпраці з учнями, 
будуть більш вдалими і зрозумілими для дотримання. «Яка 
дитина, – риторично запитує де Вінтер, – відчуває школу 
своєю настільки, щоб розуміти, що розбиваючи в ній вікна, 
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він розбиває свої власні вікна?» (de Winter, M. 1997, Children 

as Fellow Citizens: Participation and Commitment, Radcliffe 

Medical Press, Oxford).

g Молодь може зробити значний внесок в життя суспільс-
тва.

Найкращим експертом у вирішенні проблем молоді є сама 

молодь.

g Участь молоді – це шлях до розвитку громадянського сус-
пільства.

Залучення молоді в команди, групи, клуби, НГО, ради, 

спілки та інші асоціації, як з участю, так і без участі дорослих, 

сприяє розвитку та укріпленню громадянського суспільства. 

Такий вид діяльності допоможе дітям дізнатися, як влашто-

ваний світ світ, як зробити його кращим, і таким чином зро-

бити свій значимий вклад в розвиток суспільства.

g Молодь хоче брати участь!
Багато дітей в усьому світі хочуть брати участь у різних 

процесах, відчувати себе потрібними, аналізувати, мати 

можливість змінити ситуацію. Участь також означає доступ 

дитини до різних ресурсів: інформації, знань, інфраструктур 

тощо. Невміння слухати дітей і небажання радитися з ними 

призводить до того, що діти залишаються поза увагою поса-

дових осіб і суспільства в цілому.

6. Вправа «Ми можемо діяти!» (35 хв)

Мета: активізувати в учасників пошук шляхів самостій-

ної реалізації своїх прав, показати можливі переваги прий-

няття нестандартних рішень.

Хід вправи
Педагог-тренер запитує в учасників: «Що можуть зробити 

самі підлітки для реалізації своїх прав?»

Всі пропозиції записуються на фліп-чарті.

До уваги педагога-тренера!

При виникненні труднощів можна навести приклад: створення Центру прав 

дитини, шкільної ради, районної  дитячої організації тощо.
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На наступному етапі педагог-тренер об’єднує учасників 
у три підгрупи і дає завдання: визначити, які права ви можете 
реалізувати, що конкретно робити, будучи членом:

1 група – районної молодіжної організації;

2 група – шкільної молодіжної організації;

3 група – всеукраїнської молодіжної організації.

До уваги педагога-тренера!

Приклади дитячих об’єднань бажано взяти із запропонованих під час 

мозкового штурму ідей та пропозицій.

За 15 хв потрібно підготувати презентацію своєї органі-
зації за такими пунктами: кого об’єднує ор га нізація; які права 
дітей реалізує і відстоює; яку діяльність проводить (які 
заходи); хто може допомагати в її діяльності тощо; також 
можна придумати назву організації, її емблему.

Після презентацій напрацювань проводиться обговорення:
g які враження і думки щодо виконаної роботи? Що сподо-

балося? 

g чому участь молоді в реалізації та захисті своїх прав така 

важлива?

g для чого потрібна громадська активність?

Висновок: активність у суспільному житті, участь у громад-
ських об’єднаннях дає можливість підліткам реалізувати  пра во 
голосу та впливу, розвивати особистістні якості, а також отри-
мати досвід у веденні суспільного та політичного життя держа-
ви. Так підлітки стають частиною громадянського суспільства, 
впливають на громадське життя у державі (див. Глосарій).

«Кожен громадянин повинен, по змозі, спрямовувати свої 

прагнення на те, щоб бути здатним володарювати у своїй власній 

державі». 

 Арістотель

«Людина цінна для суспільства лише настільки, наскільки вона 

служить цьому суспільству».

Анатоль Франс

«Громада — великий чоловік».

Українське прислів’я 

7. Підсумки (5 хв)
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ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
(для дитини)

Преамбула

Оскільки для миру й справедливості в світі важливо, щоб усі люди 

були шановані й поважані та щоб кожен міг думати й говорити без 

страху все, що хоче, ООН прийняла 10 грудня 1948 року Загальну де-

кларацію прав  людини, проголосивши цей день Днем прав людини.

Стаття 1. Гідність людини недоторкана! Під цим розуміється, що 

кожна людина на Землі кожну іншу людину повинна зустрічати з по-

вагою, по-братерськи, з розумінням, справедливістю. Тому що кож-

на людина – цінність.

Стаття 2. Кожна людина має однакові права! Незалежно від того, 

жінка вона чи чоловік. Хай навіть при цьому вона:

g розмовляє не твоєю мовою;

g має не твій колір шкіри;

g не так думає, як ти;

g сповідує іншу релігію;

g є багатшою або біднішою за тебе;

g походить з іншої країни.

Все одно вона має на Землі такі ж самі права, як ти.

Стаття 3. Кожна людина має право на життя.

Стаття 4. Ніхто не має права поводитися з тобою, як з рабом, і ти 

не маєш права робити це з ким-небудь.

Стаття 5. Ніхто не має права мучити тебе й ти не маєш права робити 

це з ким-небудь.

Стаття 6. Ти маєш право бути захищеним законом скрізь і в такий 

спосіб, як інші люди.

Стаття 7. Закон поширюється на всіх людей, він мусить і застосо-

вуватись однаково до всіх.

Стаття 8. Коли хтось порушує твої права, гарантовані тобі зако-

ном, ти можеш перед судом домагатися поновлення їх.

Стаття 9. Ніхто не має права безпідставно посадити тебе до 

в’язниці, тримати там або вислати із твоєї країни.

ДОДАТКИ
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Стаття 10. Коли ти станеш перед судом, то маєш право на відкри-

тий процес перед незалежним судом, що зможе захистити твої права.

Стаття 11. Тебе вважають невинним і відповідно поводяться з то-

бою доти, доки твоя провина не доведена. Якщо тебе звинувачують, 

ти завжди маєш право на захист.

Стаття 12. Ніхто не має права безпідставно втручатись у твоє сі-

мейне життя, вдиратись до твоєї оселі, відкривати твої листи або по-

ширювати наклепи на тебе.

Стаття 13. Ти маєш право вільно пересуватися по своїй країні так, 

як ти цього хочеш. Ти маєш право залишити свою країну, переїхати 

до іншої, а також повернутись, якщо ти цього забажаєш.

Стаття 14. Якщо з тобою несправедливо поводяться, ти маєш пра-

во переїхати до іншої країни й просити захисту. Ти втратиш це право, 

якщо когось уб’єш або сам не будеш поважати те, що записано в цих 

статтях.

Стаття 15. Ти маєш право бути громадянином будь-якої країни, 

ніхто не може без підстав перешкодити тобі прийняти громадянство 

іншої країни, якщо ти цього забажаєш.

Стаття 16. Кожен має право одружуватись і мати дітей. При цьому 

не може бути перешкодою колір шкіри, країна, з якої походить люди-

на, або її релігія. Жінка чи чоловік мають однакові права в подружжі 

й після розірвання шлюбу. Ніхто не може бути змушений вступити до 

шлюбу. Уряд мусить захищати твою сім’ю.

Стаття 17. Ти маєш право на власність. І ніхто не може її відібрати 

в тебе.

Стаття 18. Ти маєш право вільно вибирати релігію. Ти також маєш 

право змінити свою релігію й сповідувати її сам або разом з іншими.

Стаття 19. Ти  маєш право думати й говорити те, у що віриш, і ніх-

то не може тобі цього заборонити. Ти можеш обмінюватися думками 

з людьми з інших країн, незважаючи на кордони.

Стаття 20. Ніхто не може змушувати належати до якоїсь організа-

ції, але кожен має право організовувати збори або належати до якоїсь 

спілки, щоб мирно співпрацювати з іншими людьми.

Стаття 21. Кожен має право брати участь у виборах керівництва 

своєї країни. Кожен має право обиратися. Голоси чоловіка й жінки 

рівні.

Стаття 22. Суспільство, в якому ти живеш, мусить надати тобі 

можливість стати й проявити себе вільною особистістю. Це означає, 
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що ти можеш брати участь у всіх відкритих економічних, суспільних, 

культурних заходах, у виставках. Демонстраціях для того, щоб виро-

бити власну думку й висловити її.

Стаття 23. Ти маєш право на роботу, право вільного вибору про-

фесії та такої оплати, що дає тобі змогу жити й прогодувати свою 

сім’ю. Коли чоловік і жінка виконують однакову роботу, вони по-

винні отримувати однакову оплату. Всі люди, які працюють, мають 

право об’єднуватись, щоб захищати свої інтереси.

Стаття 24. Щоденний робочий час не може бути задовгим, тому 

що людина має право на вільний час і відпочинок. Кожна людина 

повинна регулярно отримувати оплачувану відпустку.

Стаття 25. Ти маєш право на підтримку, коли не можеш працювати 

або у випадку безробіття, хвороби чи старості. Ти маєш право на під-

тримку, коли не із своєї вини потрапив у біду.

Стаття 26. Ти маєш право навчатись у школі, й це навчання по-

винно бути безкоштовним. Тобі має бути надана можливість ово-

лодіти професією або, за бажанням, продовжити навчання. У школі 

ти повинен мати можливість розвинути свої здібності, виробити ро-

зуміння інших людей.

Стаття 27. Ким би ти не був – митцем, письменником чи науков-

цем – ти повинен уміти співпрацювати з іншими людьми й мати ко-

ристь із того, над чим ви разом працюєте. Твої роботи мають захища-

тися законом.

Стаття 28. Для того, щоб твої права й твоя свобода шанувались у 

твоїй країні та в інших країнах світу, мусить існувати такий лад, при 

якому права й свободи, що про них іде мова, охоронялися б зако-

ном.

Стаття 29. На основі всього, що сказано вище, ти маєш і обов’язки 

щодо людей, з якими ти живеш. Законний лад не позбавляє тебе прав 

і свобод, поки ти не порушуєш права й свободи іншої людини. Такий 

лад дає можливість кожній людині поважати інших людей і бути ша-

нованою ними.

Стаття 30. У цілому світі жодна країна, жодне суспільство, жодна 

людина не можуть дозволяти собі посягнути на права й свободи, про 

які ти, власне, тут прочитав.
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Додаток 2

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ
(скорочений виклад)

У преамбулі зазначено основні принципи Організації Об’єднаних 

Націй і конкретні положення деяких відповідних пактів і декларацій 

з прав людини. У ній підтверджується, що діти через свою вразливість 

потребують особливої турботи і захисту, особливе наголошення в ній 

зроблено на основному піклуванні й відповідальності щодо захисту 

дитини з боку сім’ї. У ній також підтверджується необхідність право-

вого й іншого захисту дитини до і після народження, важливість по-

ваги культурних цінностей народу, до якого належить дитина, і жит-

тєво важлива роль міжнародної співпраці для захисту прав дитини.

ЧАСТИНА I
Стаття 1
Дитиною визнається особа віком до 18 років, за винятком випад-

ків, коли відповідно до національного законодавства передбачено 

повноліття у більш ранньому віці.

Стаття 2
Всі права поширюються на всіх дітей без винятку. Держава зо-

бов’язана захищати дитину від будь-яких форм дискримінації й вжи-

вати необхідних заходів для захисту її прав.

Стаття 3
Всі дії стосовно дитини повинні у повному обсязі враховувати її 

інтереси. Держава повинна забезпечити відповідну турботу про ди-

тину, якщо батьки чи інші особи, на яких покладено цю відповідаль-

ність, не роблять цього.

Стаття 4
Держава повинна зробити все можливе для здійснення прав, які 

містяться в цій Конвенції.

Стаття 5
Держава повинна поважати права й відповідальність батьків і сім’ї 

щодо виховання дитини відповідно до її розвитку і здібностей.

Стаття 6
Кожна дитина має невід’ємне право на життя, і держава повинна 

забезпечити виживання й розвиток дитини.
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Стаття 7
Дитина має право на ім’я при народженні. Дитина має право на 

отримання громадянства і, наскільки це можливо, на те, щоб знати 

своїх батьків, а також на їхнє піклування.

Стаття 8
Держава зобов’язана захищати і, якщо необхідно, відновлювати 

основні аспекти індивідуальності дитини. Сюди відносяться ім’я, 

громадянство й сімейні зв’язки.

Стаття 9
Діти та їхні батьки мають право залишити будь-яку державу та пе-

реїхати до власної для відновлення сім’ї чи підтримки особистих від-

носин між  дитиною й батьками.

Стаття 10
Діти та їхні батьки мають право залишати будь-яку країну і повер-

нутися до рідної країни для відновлення сім’ї або підтримки особис-

тих стосунків між дитиною і батьками.

Стаття 11
Держава зобов’язана запобігати викраденню й утриманню дитини 

за кордоном одним із батьків чи третьою стороною й вживати необ-

хідних заходів у подібних випадках.

Стаття 12
Дитина має право вільно виражати свої погляди, причому цим 

поглядам необхідно приділяти увагу при вирішенні будь-яких пи-

тань, що стосуються цієї дитини.

Стаття 13
Дитина має право виражати свої погляди, отримувати інформа-

цію, передавати інформацію й ідеї незалежно від кордонів.

Стаття 14
Держава повинна поважати свободу думки, совісті й віросповідан-

ня дитини за відповідного керівництва батьків.

Стаття 15
Дитина має право зустрічатися з іншими людьми і брати учать 

в асоціаціях або створювати їх.

Стаття 16
Діти мають право на захист від втручання в їхнє особисте, сімейне 

і домашнє життя, а також в їхнє листування, на захист від наклепу 

й обмовляння.
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Стаття 17
Держава повинна забезпечити доступ дітей до інформації й матеріалів 

із різноманітних джерел, вона повинна заохочувати ЗМІ до поширення 

матеріалів, які би сприяли соціальному й культурному розвитку дитини, 

й вживати заходів для захисту дітей від шкідливої інформації.

Стаття 18
Батьки спільно несуть основну відповідальність за виховання ди-

тини, а держава повинна підтримувати їх у цьому. Держава повинна 

надавати належну допомогу батькам у вихованні дітей.

Стаття 19
Держава повинна захищати дитину від будь-яких форм поганого 

поводження з нею з боку батьків або інших осіб, що несуть відпові-

дальність за піклування про неї, і створювати відповідні соціальні 

програми запобігання зловживанням і лікування потерпілих.

Стаття 20
Держава повинна забезпечити соціальний захист дитини, позбав-

леної сімейного середовища, й забезпечити відповідну альтернати-

ву сімейного піклування або ж влаштувати у відповідний заклад із 

догляду за дітьми. Зусилля для виконання таких  зобов’язань мають 

враховувати культурну приналежність дитини.

Стаття 21
У країнах, де усиновлення визнається і/або дозволяється, така 

процедура може здійснюватися виключно в найкращих інтересах 

дитини і за наявності дозволу компетентних органів влади, а також 

гарантій для дитини.

Стаття 22
Діти-біженці або діти, які прагнуть отримати статус біженця, по-

винні забезпечуватися особливим захистом. Держава повинна спів-

працювати з компетентними органами влади, що забезпечують та-

кий захист і допомогу.

Стаття 23
Дитина-інвалід має право на особливий догляд, освіту і підготовку 

для того, щоб вона мала повноцінне й гідне життя в умовах, що за-

безпечують максимальну самостійність і соціальну інтеграцію.

Стаття 24
Дитина має право на медичну допомогу за найвищими стандарта-

ми, яка може бути реально забезпечена. Держави повинні звертати 

особливу увагу на надання первинної медико-санітарної допомоги, 
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профілактику хвороб, санітарну пропаганду й спадання рівня дитя-

чої смертності. Вони повинні заохочувати до міжнародної співпраці 

у цій галузі й робити все необхідне, аби жодна дитина не була позбав-

лена доступу до послуг ефективної охорони здоров’я. 

Стаття 25
Дитина, віддана державою на опікування для догляду, захисту чи 

лікування, має право на регулярну перевірку опікування.

Стаття 26
Дитина має право користуватися благами соціального забезпечен-

ня, включно з соціальним страхуванням.

Стаття 27
Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для фізич-

ного, розумового, духовного, морального, соціального розвитку. 

Батьки несуть основну відповідальність за забезпечення належного 

рівня життя. Обов’язок держави полягає у створенні необхідних умов 

для реалізації цієї відповідальності. Зобов’язання держави може 

включати надання матеріальної допомоги батькам та їхнім дітям.

Статья 28
Дитина має право на освіту, і обов’язки держави полягають у за-

безпеченні безплатної і обов’язкової початкової освіти, у підтримці 

середньої освіти, доступної для кожної дитини, і в забезпеченні до-

ступності вищої освіти для всіх на основі здібностей. Шкільна дис-

ципліна повинна забезпечуватися з урахуванням прав і з повагою до 

дитини. Держава повинна здійснювати міжнародну співпрацю для 

реалізації цього права.

Стаття 29
Освіта має бути спрямована на максимальний розвиток особис-

тості, талантів, розумових і фізичних здібностей. Освіта повинна го-

тувати дитину до активного дорослого життя у вільному суспільстві, 

виховувати повагу до батьків, культурного різноманіття, мови й цін-

ностей, до культурних традицій і цінностей інших.

Стаття 30
Діти, що належать до меншин і корінного населення, мають право 

користуватися своєю культурою, рідною мовою і сповідувати свою 

релігію.

Стаття 31
Дитина має право на відпочинок, дозвілля й участь у культурному 

й творчому житті.
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Стаття 32
Дитина має право на захист у випадках, коли їй доручена робо-

та, що становить небезпеку для її здоров’я, освіти і розвитку. Держа-

ва повинна установити мінімальний вік для зарахування на роботу 

і визначити вимоги до умов праці.

Стаття 33
Діти мають право на захист від незаконного вживання наркотич-

них засобів і психотропних речовин, а також від їх залучення до ви-

робництва таких речовин і торгівлі ними.

Стаття 34
Держава повинна захистити дитину від сексуальної експлуатації 

й розбещення, включно з проституцією і порнографією.

Стаття 35
Обов’язок держави полягає у тому, щоб докласти максимум зу-

силь, аби запобігти викраденню дітей, торгівлі дітьми та їх контра-

банди.

Стаття 36
Діти мають право на захист від усіх форм експлуатації, що завда-

ють шкоди будь-яким аспектам їхнього благополуччя і які не охоп-

лені статтями 32, 33, 34 і 35.

Стаття 37
Жодна дитина не може бути піддана тортурам, жорстокому повод-

женню і покаранню, незаконному арешту чи позбавленню свободи. 

Смертна кара й довічне ув’язнення без можливості звільнення забо-

ронені при покаранні осіб до 18 років. Будь-яка дитина, позбавлена 

свободи, повинна бути відділена від дорослих, за винятком випадків, 

коли таке відділення суперечить її найкращим інтересам. Затримана 

дитина має право на правову й іншу допомогу, а також на підтриман-

ня зв’язку зі своєю сім’єю. 

Стаття 38
Держави-учасниці повинні вживати всіх можливих заходів для 

забезпечення того, щоб діти, молодші 15 років, не брали безпо-

середньої участі у воєнних діях. Жодна дитина у віці до 15 років 

не повинна призиватися на службу до збройних сил. Держави 

повинні забезпечити піклування про дітей і захист дітей, які пост-

раждали від збройних конфліктів, відповідно до положень міжнарод-

ного права.
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Стаття 39
Держава повинна забезпечити дитину-постраждалого від збройно-

го конфлікту, тортур, зневажання, поганого поводження чи експлуа-

тації необхідним лікуванням для забезпечення одужання і соціальної 

реінтеграції.

Стаття 40
Дитина, що порушила закон, має право на таке з нею поводжен-

ня, яке сприяє розвитку у дитини власної гідності й значущості, бере 

до уваги її вік і спрямоване на її соціальну реінтеграцію. Дитина має 

право на основні гарантії, а також правову й іншу допомогу при за-

хисті. Необхідно по можливості уникати судового розгляду й утри-

мання в місцях позбавлення свободи.

Стаття 41
У випадках, коли норми, пов’язані з правами дитини, у відповід-

них національних і міжнародних законах вищі за норми даної Кон-

венції, застосовуються найвищі норми. 
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Додаток 3

СПИСОК ОРГАНІЗАЦІЙ, СЛУЖБ, ДО ЯКИХ ПІДЛІТКИ 
МОЖУТЬ ЗВЕРНУТИСЯ ПО ДОПОМОГУ

Із питань захисту своїх прав підлітки можуть звернутися само-

стійно до:

g Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту;

g служб у справах неповнолітніх обласних державних адмі ні -

страцій, районних державних адміністрацій, виконкомів 

міськ (рай) рад;

g територіальних центрів зайнятості;

g органів опіки і піклування (відділи та управління районних 

і районних у містах держадміністрацій; виконавчі комітети 

міських і районних у містах рад);

g закладів охорони здоров’я;

g центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

g органів та установ освіти;

g до громадських правозахисних організацій.

А також через представників до:

g суду;

g відділів внутрішніх справ;

g управлінь по захисту прав споживачів;

g юридичних консультацій.
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Додаток 4

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПРАВО І ЗАКОН

Твоя мета — визначити і зайняти своє місце у суспільстві. Сус-

пільство — це складний механізм, який розвивається і функціонує 

за певними законами і в рамках певних правил, а ти — частинка цьо-

го суспільства. Гармонійність його існування залежить і від тебе як 

особистості. Найважливіші суспільні відносини регламентуються 

правовими нормами, тобто вони закріплені законами і стосуються 

кожного. Людина від народження має права, а з часом, після досяг-

нення встановленого законом віку — має обов’язки і несе відпові-

дальність за свої дії.

Запам’ятай: тебе оточують люди, у яких також є права, а тому 

реалізовуй свої права, не порушуючи при цьому інтересів і прав ін-

ших. Це справжнє мистецтво. Забезпечити такий баланс можна не 

лише завдяки високій правовій свідомості, грамотності або через 

страх перед відповідальністю, а, перш за все, тоді, коли ти керуєшся 

совістю, порядністю, людяністю, добрими намірами, чесністю, по-

вагою до навколишніх. Народна мудрість каже: «Як ти хочеш, щоб 

ставились до тебе — так стався і до інших», «Що посієш — те й пож-

неш», «Людина — коваль свого щастя», «Життя прожити — не поле 

перейти», і ці істини не потребують доказів, оскільки перевірені ві-

ками.

Запам’ятай! Нормативно-правові акти (закони та підзаконні 

акти) створюються не для юристів, а для всіх нас. Норми права но-

сять переважно однозначний характер, тому не бійся звертатися до 

них. Вони цілком зрозумілі, особливо за умови, якщо є інтерес, ба-

жання їх зрозуміти.



Додатки 93

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДІТЕЙ

Народившись, дитина отримує право на громадянство, володіє 

правоздатністю у цивільному праві, має право на ім’я, по батькові та 

прізвище; має право жити і виховуватися в сім’ї, знати своїх батьків, 

отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. На ім’я 

дитини може бути відкритий рахунок у банку.

1,5 року

g Має право відвідувати ясла.

3 роки

g Має право відвідувати дитячий садок.

6 років

g Має право відвідувати школу.

g Має право самостійно виконувати дрібні побутові операції, 

операції спрямовані на безвідплатне отримання прибутку, які 

не вимагають нотаріального посвідчення або державної реєст-

рації.

10 років

g Дає згоду на зміну свого імені або прізвища.

g Дає згоду на своє усиновлення або передачу в прийомну сім’ю, 

або на відновлення батьківських прав своїх батьків.

g Висловлює власну думку про те, з ким з його батьків, які розри-

вають шлюб у суді, він хотів би проживати після їхнього розлу-

чення.

g Має право бути заслуханим під час будь-якого судового або ад-

міністративного розгляду.

g Може вступати до дитячих громадських об’єднань.

14 років

g Може обирати собі місце проживання (зі згоди батьків).

g Має право зі згоди батьків здійснювати будь-які операції.

g Має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, сти-

пендією, іншими прибутками.

g В результаті своєї інтелектуальної діяльності може здійснювати 

права автора, що охороняються законом.
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g Допускається прийом на роботу (на легку працю не більше 4 го-

дин на день) зі згоди одного з батьків, опікунів.

g Має право вимагати скасування усиновлення у випадках, пере-

дбаченим законом.

g Може навчатися водінню мотоцикла.

g Має право керувати велосипедом під час руху на дорогах.

g Може вступати до молодіжних громадських об’єднань.

g Підлягає карній відповідальності за деякі злочини (вбивство, 

розбій, крадіжка, здирство та ін.).

g Підлягає майновій відповідальності за укладеними операціями, 

а також за спричинення майнової шкоди.

15 років

g Має право вступити на роботу за згодою профспілкового органу 

підприємства (скорочений робочий тиждень – 24 години, інші 

трудові пільги).

16 років

g Отримує паспорт.

g Може бути членом кооперативу, акціонерного товариства.

g Має право керувати мопедом під час руху на дорогах.

g Має право самостійно укладати трудові договори (контракти); 

зберігається ряд пільг за трудовим правом (скорочений робо-

чий тиждень – 36 годин).

g Підлягає адміністративній відповідальності за правопорушення 

в загальному порядку, несе карну відповідальність за злочини.

g Дозволяється перегляд в кінотеатрах фільмів еротичного змісту, 

що мають заборону «Діти до 16 років не допускаються».

17 років

g Громадянка має право на вступ до шлюбу з дозволу органів міс-

цевого самоврядування за наявності поважних причин.

g Громадянин підлягає постановці на військовий облік, йому ви-

дається приписне посвідчення.

18 років

g Стає повністю дієздатним (повнолітнім) і може своїми діями на-

бувати будь-яких прав і покладати на себе будь-які обов’язки.
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Додаток 5

Приклади проступків для першої підгрупи:
1. Хлопчики (16–17 років) грали у футбол. М’яч відлетів 

і влу чив у вітрину магазина. Скло розбилося.

Чи несуть підлітки яку-небудь відповідальність? 

2. Микола (15 років) стріляв з рогатки у птахів біля дитячого май-

данчика і ненавмисно влучив в око Василька. Той з травмою довго 

перебував у лікарні й у результаті перестав бачити на одне око.

Чи несе Микола відповідальність? Якщо ні, то хто?

Приклади проступків для другої підгрупи:
1. Дівчина (16 років) вкрала взуття на речовому ринку. Чи несе 

вона відповідальність? Якщо так, то яку?

2. Група хлопців на шкільній дискотеці розпили пляшку горілки 

і почали приставати до дівчат.

Чи несуть підлітки відповідальність за свої дії?

Приклади проступків для третьої підгрупи:
1. 18-річний Віктор і 15-річний Володимир були затримані 

міліцією біля кінотеатру в нетверезому стані. Яку відповідальність 

нестиме кожен з них?  

2. 16-річний Максим збирав у лісі конвалії, які занесені до «Чер-

воної книги» і продавав їх.

Яку він буде нести відповідальність?
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Додаток 6 

Пам’ятка для підлітків 

СПІЛКУВАННЯ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Як поводитися під час затримання

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України ніхто не 

може бути заарештованим інакше як на підставі судового рішення 

або санкції прокурора.

Пам’ятайте! Вас можуть затримати лише у визначених Законом 

випадках:

g якщо Ви скоїли правопорушення, за яке передбачено адміні-

стративну відповідальність і має бути складений протокол, 

а у вас немає посвідчення особи і немає свідків, які могли би 

повідомити про Вас необхідні дані;

g якщо Ви здійснюєте адміністративне правопорушення, до вас 

вичерпано всі інші заходи впливу, а ви не припиняєте своїх про-

типравних дій.

Адміністративне затримання не може тривати більше трьох годин, 

крім винятків, передбачених законом України. Після з’ясування осо-

би вас повинні звільнити.

Вас можуть також затримати за підозрою у вчиненні кримінально-

го злочину:

g якщо вас застали під час вчинення злочину або безпосередньо 

після його вчинення;

g якщо очевидці, в тому числі потерпілі, прямо вкажуть, що саме 

ви вчинили злочин;

g якщо на вас або на вашому одязі, при вас або у вашому житлі 

буде виявлено явні сліди злочину.

Якщо наявні інші дані, що дають підстави підозрювати особу 

у вчиненні злочину, її може бути затримано лише тоді, коли ця особа 

намагається втекти, або коли вона немає постійного місця прожи-

вання, або коли не встановлено особу підозрюваного.

Осіб, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному 

розпорядженню або вимозі працівника міліції, народного дружин-

ника, а також військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики 

до невиконання вимог працівника міліції, може бути затримано до 

розгляду справи суддею або начальником (заступником начальника) 
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органів внутрішніх справ. Про факт і місце затримання пові-

домляється родичам, адміністрації за місцем роботи або навчання.

При затриманні за підозрою у скоєнні злочину:

по-перше — вам мають роз’яснити ваші права, серед них право не 

свідчити проти себе чи своїх рідних, а також право на захисника і зуст-

річ з ним до першого допиту, про що має бути складений протокол;

по-друге — має бути складено протокол про ваше затримання як 

особи, що підозрюється у скоєнні злочину, із зазначенням підстав, 

мотивів, години, дня, місяця, року, місця затримання, ваших пояс-

нень, а також часу складання протоколу про роз’яснення підозрюва-

ному його прав;

по-третє — протягом доби орган дізнання, що виконав затриман-

ня, має зробити письмове повідомлення прокурору, а також на вимо-

гу прокурора подати йому матеріали, що стали підставою для затри-

мання.

Протокол про роз’яснення прав затриманого, а також протокол 

затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим.

Протягом двох діб з моменту одержання повідомлення про здійс-

нення затримання прокурор зобов’язаний дати санкцію на взяття під 

варту або звільнення затриманого.

Про арешт підозрюваного або обвинуваченого і його місце пере-

бування слідчий зобов’язаний повідомити його батьків або іншого 

родича, а також сповістити за місцем його навчання або роботи.

Одразу після Вашого затримання вимагайте захисника!

Як поводитися на допиті

Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано як 

запобіжний захід взяття під варту, його допит проводиться негайно, 

а при неможливості негайного допиту — не пізніше доби після за-

тримання.

При допиті такого підозрюваного присутність захисника є обо-

в’язковою, за винятком випадку, коли підозрюваний відмовився від 

захисника.

Перед допитом підозрюваному має бути роз’яснено його права, 

а також повідомлено, у вчиненні якого злочину він підозрюється, 

про що робиться відмітка в протоколі його допиту.

При допиті підозрюваного, обвинуваченого, свідка і потерпілого, 

очній ставці, пред’явленні для впізнання, відтворенні обстановки 
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і обставин, події та при проведенні інших слідчих дій під час попе-

реднього розслідування, а також при розгляді справи в суді може за-

стосовуватися звукозапис.

УВАГА! Про проведення звукозапису під час слідчих дій пові-

домляють всіх учасників до початку цих дій.

Перед закінченням слідчої дії учасники прослуховують звукозапис 

повністю.  Висловлені ними зауваження і доповнення до звукозапису 

заносяться на фонограму. Протокол слідчої дії, проведеної із застосу-

ванням звукозапису, складається з дотриманням правил Криміналь-

но-процесуального кодексу України.

Як поводитися під час обшуку

Процедуру обшуку проводить слідчий (або правоохоронці з його 

санкції), але тільки тоді, коли має підстави припускати, що у вашій 

оселі заховано знаряддя злочину, речі та цінності, здобуті злочинним 

шляхом, а також інші предмети і документи, важливі для встанов-

лення істини в справі. 

Слідчий мусить підписати постанову про обшук, а прокурор — 

дати свою санкцію. Обшук, який потрібно проводити за присутності 

двох свідків (понятих), належить оформити протоколом.

Радимо вам пильно придивитись до понятих. Обов’язково пере-

вірте їхні документи і відповідність їхніх паспортних даних тим да-

ним, що внесено до протоколу.

«Досліджуючи» вашу оселю, правоохоронці зазвичай шукають ва-

люту, цінності й документи, що свідчили б проти вас. Ось що вони 

можуть вилучити на законних підставах:

g предмети й документи, які мають значення для справи, тобто 

речові докази (знаряддя злочину);

g предмети зі слідами злочину; предмети, що були метою злочи-

ну; гроші, цінності та все інше майно (здобуте злочинним шля-

хом);

g цінності й майно, які вилучають для того, щоб забезпечити 

цивільний позов або можливу конфіскацію майна. Відібрати 

у вас таку власність можуть лише в разі підписання постанови, 

де вас визнано обвинуваченим або підозрюваним за порушеною 

кримінальною справою;

g предмети й документи, обіг яких заборонено законом (наркоти-

ки, зброя, бойові патрони та вибухівка тощо).
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Усі предмети і документи перед вилученням обов’язково належить 

показати понятим, а також зазначити в протоколі обшуку або 

в доданому до нього описі.

Правоохоронець, який проводив особистий обшук, мусить попе-

редити всіх присутніх, що вони не мають права розголошувати ви-

явлені під час цієї процедури обставини особистого життя обшуку-

ваного.

Якщо вам не вдалося уникнути затримання, обшуку, допиту, вар-

то спробувати зробити все, аби ці процедури пройшли якомога спо-

кійніше і законно. Не варто конфліктувати з працівниками право-

охоронних органів, які виконують слідчі дії, але потрібно показати 

їм, що ви знаєте свої права, обізнані з основними процедурами про-

ведення слідчих дій, переконані у своїй правоті і хочете лише одно-

го – дотримання законності. 



ІНФОРМАЦІЙНІ

МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ПЕДАГОГА-ТРЕНЕРА



Література 219

1. Алкоголь: чем меньше, тем лучше. — Копенгаген, Европейское 

региональное бюро ВОЗ, 1996. — (Региональные публикации, 

Европейская сер., № 70). 

2. Антипенко Е. Н., Когут Н. Н. Качество жизни и самооценка 

здоровья (подход к проблеме) // Медицинские вести: Информ.-

аналит. журн. — 1997. — № 2. — С. 20–21.

3. Борисенко Н. Ф., Мовчанюк В. О., Меламент Л. Е., Рудь Г. В. 
Основные направления работы по формированию здорового 

образа жизни // Лікарська справа. — 1999. — № 5–6. — С. 181.

4. Брехман И. И. Валеология — наука о здоровье. — 2-е изд., доп. 

и перераб. — М.: Физкультура и спорт, 1990. — 208 с.

5. Викладання прав людини і прав дитини. Інформаційно-методичні 

матеріали для тренінгу. — К.: Міжнародна Ліга прав дітей та 

молоді, 1999. — 100 с.

6. Волинець Л. С. Права дитини в Україні: Проблеми та перспек ти-

ви. – К.: Логос, 2000. — 74 с.

7. Гладун З. С. Право і охорона здоров’я громадян. — К.: Право, 

1991. — С. 1–3.

8. Дворяк С. В., Розанов В. А. Подходы в реабилитации при 

наркомании // Медицинские вести. — 1997. — № 3 — С. 22–23.

9. Діти, молодь і закон: Збірник документів: у 2-х ч. — К.: 

Мінмолодьспорту, УкрНДІ проблем молоді, 1994.

10.  Діти України в умовах перехідного періоду: Аналіз ситуації / 

О. Палій, А. Артамонова, В. Заїка та ін. — К.: Генеза, 1996.

11.  Драюк В. М., Журавльов С. Ю. Російсько-український словник 

юридичних термінів. — К.: Юрінформ, 1993. — 240 с.

12.  Закон «Об органах и службах по делам несовершеннолетних 

и специальных учреждениях для несовершеннолетних». Научно-

практический комментарий. — Х., 1995.

13.  Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упра-

жнения: Практическое пособие: в 4-х т. / Пер. с нем. — М.: Генезис, 

2000.

14.  Конституція України і основи правознавства в школі: Книга для 

вчителя / За ред. У. Б. Усенка. — К.: Український центр правничих 

студій, 1999. — 384 с.



Література220

15.  Малеина М. Н. Человек и медицина в современном праве. — М., 

1995. — С. 260.

16.  Марченко М. Н. Человек и медицина в современном праве. — М.: 

Изд-во МГУ, 1987. — 432 с.

17.  Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права // 

Міжнародний захист прав і свобод людини. — М., 1990. — С. 25.

18.  О политике Всемирной организации здравооохранения. «Здо-

ровье для всех к 2000 году» // Медицинские вести. — 1997. — 

№ 1. — С. 22–23.

19.  Охорона здоров’я в Україні: Проблеми та перспективи / Заг. ред. 

В. М. Пономаренка. — Тернопіль: Укрмедкнига. — 1999. — 68 с.

20.  Пономаренко В. М., Нагорна А. М., Москалець Г. М. та ін. Перелік 

діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України. — К., 1997. 

21.  Пономаренко В. М. та ін. Перелік наказів МОЗ України, що 

втратили чинність. — К., 1997.

22.  Пономаренко В. М. та ін. Перелік наказів колишнього МОЗ 

СРСР, що втратили чинність (бо не застосовуються) на території 

України. — К., 1997.

23.  Права людини і професійна відповідальність лікаря в документах 

міжнародних організацій. — Амстердам–Київ, 1996. — 121 с. 

24.  Практичне право: Методичний посібник для громадських 

організацій, соціальних служб, та організацій, що працюють з 

підлітками і для підлітків. — К.: ІМЦ «Дебати».

25.  Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: Книга 

для учителя: В 2 т. — М.: Издательство «Реал-А», 2000. — Т.1 — 366 с.

26.  Синицкий В. Н. Проблема наркомании в Украине: социально-

психологические и методико-биологические аспекты // Меди-

цинские вести. — 1998. — № 4. — С. 13–16.

27.  Смирнова И. П. Международная програма СИНДИ // Медицинс-

кие вести. — 1997. — № 2. — С. 24–25.

28.  Соціальна політика і соціальна робота: Український науковий 

і громадсько-політичний часопис. — 1998. — № 3(7). 



Література 221

29.  Стратегии вакцинации против гепатита В // Медицинские 

вести. — 1998. — № 2. — С. 21–24.

30.  Стратегия профилактики вирусного гепатита в России и за 

рубежом // Медицинские вести. — 1997. — № 4 — С. 18. 

31.  Участь дітей та молоді в процесах прийняття рішень / А. Купцова, 

О. Сакович, Т. Кондрашевська, Л. Логгінова, С. Мірук. — К.: ТОВ 

«ІМГ «АртБат», 2ДП «Такі справи», 2002. — 112 с.

32.  Формування здорового способу життя молоді: Проблеми 

і перспективи / О. О. Яременко, О. М. Балакірєва, О. В. Вакуленко 

та ін. — К: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. — 207 с.

33.  Цымбал Е. И. Правовая защита детей от насилия и пренебрежение 

их основными нуждами // Вестник психосоциальной и коррек-

ционно-реабилитационной работы. — 1995. — № 2. — С. 67– 65.



ЗМІСТ

Коментарі до модуля ..................................................................... 3

МОДУЛЬ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ 12–14 РОКІВ

Структура модуля ....................................................................... 7

Тема 1. Вивчаємо свої права ....................................................... 9

Тема 2. Власна відповідальність ............................................... 21

Тема 3. Ми можемо діяти! .......................................................... 31

Додатки ..................................................................................... 36

МОДУЛЬ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ 15–18 РОКІВ

Структура модуля ...................................................................... 51

Тема 1. Вивчаємо свої права ...................................................... 53

Тема 2. Власна відповідальність ................................................ 67

Тема 3. Ми можемо діяти! ......................................................... 77

Додатки ..................................................................................... 82

Інформаційні матеріали для педагога-тренера

Загальна декларація прав людини ........................................ 101

Конвенція ООН про права дитини ....................................... 105

Закон України «Про охорону дитинства» .............................. 118

Постатейні матеріали до норм-принципів

Конвенції про права дитини .............................................. 131

Відповідальність неповнолітніх ........................................... 136

Сімейний кодекс України ..................................................... 142

Глосарій .................................................................................... 203

Література ........................................................................... 218



Навчальне видання

Квітка Яна Михайлівна

Константінов Сергій Федорович 

Савич Жанна Володимирівна

Лещук Наталія Олексіївна

ЗНАЄМО ТА РЕАЛІЗУЄМО СВОЇ ПРАВА

Навчально-методичний посібник

Відповідальна за випуск

Редактор

Художнє оформлення обкладинки

Коректор

Слюсаренко Н.
Федорчук Ю.
Бридня Н.
Тугушева Є.

Здано до набору 18.05.06. Підписано до друку 28.02.07. Формат 70х100/16.

Гарнітура NewtonC. Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 18,2. Ум. фарбо-відб. 36,56. Обл.-вид. арк. 15,75.

Тираж 2500 прим. Вид. № 36. Зам. №    .

«Наш час», 01054, м. Київ, вул. Павлівська, 17.

Тел./факс 8 (044) 569 10 74, електронна адреса: iaa_nash_chas@ukr.net.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи 

ДК № 2086 від 3 лютого 2005 року




