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Міжнародне співтовариство все частіше виражає консенсус
відносно того, що освіта в галузі прав людини вносить ве�
личезний вклад у справу здійснення прав людини. Вона
спрямована на поглиблення розуміння нашої спільної від�
повідальності за втілення в життя прав людини в кожній
громаді та в суспільстві в цілому. У цьому сенсі освіта в га�
лузі прав людини сприяє довгостроковому запобіганню по�
рушень прав людини і насильницьких конфліктів, досяг�
ненню рівності і стійкого розвитку, а також ширшій участі
громадськості в процесах прийняття рішень в рамках демо�
кратичної системи…

Пункт 105(b) порядку денного / Переглянутий проект
плану дій на перший етап (2005–2007 рр.) всесвітньої
програми освіти в галузі прав людини. – 59 сесія Гене�
ральної асамблеї ООН. – 2 березня 2005. 

ВступВступ
для чого і як працювати з посібникомдля чого і як працювати з посібником

Шановні колеги,
ви тримаєте в руках нове видання для вчителів історії та суспільних дисциплін, соціальних
педагогів і класних керівників, яке продовжує намагання привнести в практику навчально�
виховного процесу загальноосвітніх шкіл громадянознавчий аспект. 

Сучасне суспільство все більш ускладнюється. У зв’язку із зростанням міграцій, інфор�
маційною революцією, новими викликами суспільство ставить нові завдання перед школою.
Адже саме школа все ще залишається якщо не найбільш впливовою, то однією з найбільш
значущих інституцій для виховання нового покоління. Її соціальна функція та форма діяль�
ності поєднують у собі інтереси особистості, суспільства, держави. Тому ця ”лабораторія де�
мократії”, як назвав школу Дж. Дьюї, має стати інструментом розвитку культури толерантності
та прав людини, неприйняття будь�яких проявів упереджень, ксенофобії та нерівності.

Методичний посібник з антидискримінаційної освіти ”Я, ти, він, вона…” завершує проект
”Навчання прав людини та толерантності”, що тривав в Україні з 2002 до 2009 рр. В рамках
цього проекту Домом Анни Франк (Королівство Нідерландів), ВА “Нова Доба” та іншими
партнерськими організаціями було проведено конкурси учнівських творчих та дослідницьких
робіт з історії міжетнічних взаємин в Україні, виставки ”Анна Франк. Урок історії”, ”Джерела
толерантності”, семінари для вчителів, розроблено навально�методичні матеріали, зокрема
посібник ”Виховуємо людину і громадянина”. З цілком зрозумілих причин найбільш актуаль�
ними у перші роки становлення громадянської освіти були матеріали, присвячені реалізації
політичних прав громадян України, а саме – мистецтву обирати, жити в громаді, здійснюва�
ти вплив на органи влади, співпрацювати та здійснювати самоврядування тощо. Комплексні
навчальні посібники ”Ми – громадяни України” та ”Вчимося бути громадянами” пропонують
вчителям і учням можливості розвивати не лише політичну культуру, а й комунікативні навич�
ки, вміння жити і співпрацювати у багатоманітному суспільстві, будувати взаємостосунки
на основі визнання рівності, гідності та цінності кожної особи. Погоджуючись з висновками
Парламентської Асамблеї Ради Європи1, що освіта — особливо ефективний засіб поліпшення
стосунків між громадами і допомагає молодим людям брати участь у житті суспільства, в яко�
му вони проживають, а також, що важливість шкільної освіти зростає з огляду на конкуруючі
впливи на молодь поза школою і зменшення виховної ролі сім’ї, колектив проекту ”Навчання
прав людини та толерантності” поставив перед собою завдання створити нові навчально�ме�
тодичні матеріали з громадянської освіти. 

4
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1 Резолюція ПАРЕ № 874(1987) ”Про якість та ефективність шкільної освіти” [Електронний ресурс] / www.coe.
kiev.ua. – Офіс Ради Європи в Україні, 2008. – Режим доступу: http://www.coe.kiev.ua/docs/pace/res874(87).htm.



Метою даного посібника є показати можливості антидискримінаційної освіти як актуаль�
ного напрямку виховання громадянина. Варто підкреслити, що видання має загально гума�
нітарне, а не правниче спрямування, і не претендує на повноту викладу заявленої тематики. 

Логіка викладу тем посібника передбачає ознайомлення лише з деякими або найбільш
явними або прихованими видами дискримінації. Расизм як найбільш радикальний прояв
дискримінації і у той же час начебто ”неукраїнський”, гендерна дискримінація, яка не завжди
усвідомлюється саме як така і нерідко не вважається небезпечною, чутлива тема реалізації
та обмеження національно�культурних прав, мова ворожнечі як потенційна дискримінація –
стали основними сюжетами пропонованого посібника. Авторський колектив проекту нама�
гається показати дискримінацію перш за все як досвід приниження людської гідності, сфор�
мувати особистісне ставлення до порушення прав людини як недопустимої практики
суспільних відносин. 

Актуальними для сучасної освіти загалом залишаються розвиток критичного мислення,
вміння працювати із різноманітними джерелами, перш за все із матеріалами сучасних ЗМІ,
вміння аргументовано висловлювати власну позицію та формувати своє ставлення до тих чи
інших явищ суспільного життя. 

За вже усталеною традицією, навально�методичний посібник складається із матеріалів
для вчителя та матеріалів для учнів 15–17 років. Вступні теоретичні статті спеціаліста з навчан�
ня прав людини С. Бурова та дитячого психолога А. Ленчовської мають на меті поглибити
розуміння вчителем проблематики дискримінації з точки зору міжнародної правової практи�
ки та соціально�психологічних досліджень. Обґрунтування та особливості заняття на початку
кожної теми вводять викладача у зміст діяльності та її очікувані результати. Ключові поняття
підкреслюють ті чи інші акценти у розгляді теми, мають сприяти концентрації уваги саме
на тих аспектах, які автори вважають найбільш значущими. Покроковий алгоритм діяльності
вчителя із пропонованим хронометражем орієнтовані на педагогів, що достатньо знайомі
з особливостями класного менеджменту інтерактивного навчання. Посібник не містить до�
кладного опису педагогічних технологій та інтерактивних методів навчання, що пропонують�
ся застосовувати під час занять, оскільки більшість вчителів із ними знайома із вже існуючих
видань. 

Матеріали для учня найменше спрямовані на заучування. Отримання знань відбувається
на основі роботи із підібраними у певні тематичні блоки джерелами та послідовним і ор�
ганізованим їх обговоренням. Вчителю слід бути максимально уважним та чутливим при ро�
боті з будь�яким блоком джерел. Якщо в класі присутні представники етнічних, мовно�куль�
турних, релігійних меншин, діти з особливими потребами, діти з т.зв. неблагополучних сімей,
вчителю варто особливо прискіпливо проаналізувати матеріали для роботи в класі і бути го�
товим до виникнення певної напруги та вміти її зняти. Частина матеріалів носить контро�
версійний, суперечливий, іноді провокативний характер. Особливо це стосується тем ”Мов�
но�культурна різноманітність: виклики сучасного суспільства” та ”Мова ворожнечі. Чи є межі
свободи вираження поглядів”. Автори намагалися подати збалансовані матеріали, передба�
чили форми діяльності, що мають допомогти учням зрозуміти суть проблеми, однак вчителю
слід зважати на можливі реакції своїх вихованців. 

Особлива складність полягає у тому, що в посібнику використовуються повідомлення ЗМІ
та висловлювання чинних політиків. При роботі з цими матеріалами вчителю варто звертати
увагу на зміст текстів, а не на прізвища осіб, висловлювання яких цитуються. Правила роботи
із матеріалами ЗМІ, уважне ставлення до джерел надходження інформації, вміння розпізна�
вати маніпулятивні висловлювання є додатковим аргументом щодо актуальності запропоно�
ваних тем. Мотивуючи учнів до відвідання занять з антидискримінаційної освіти, вчитель має
показати, що це оточуюча всіх реальність, яку потрібно усвідомлювати. 

Серед цільових груп посібника ”Я, ти, він, вона…” можуть бути не лише старшокласники,
але й вчителі інших предметів, батьки, представники молодіжних організацій, адміністратори
шкіл та позашкільних установ тощо. Матеріали посібника можуть скласти факультативний
курс чи використовуватися як окремі виховні заняття у позакласній роботі.

АВТОРИ

ВступВступ



Слово “дискримінація” є досить поши�
реним у сучасному спілкуванні. Зазвичай це
слово використовують, характеризуючи
розрізнене ставлення залежно від певної оз�
наки. Таке тлумачення є абсолютно природ�
ним, якщо брати до уваги етимологію цього
слова. Термін “дискримінація” має латин�
ське походження (discriminatio) і в букваль�
ному розумінні означає “розрізнення, дифе�
ренціація”. Таке розрізнення буває закріпле�
ним у різного роду нормах: юридичних,
релігійних, моральних тощо – і може вияв�
лятись у поведінці окремих суб’єктів. Пове�
дінка може відповідати або не відповідати
тим самим нормам. Ознакою, стосовно якої
відбувається розрізнення, може бути будь�
яка відмінність однієї людини чи групи лю�
дей від іншої (стать, раса, національність,
вік, релігійні або ідеологічні погляди, сексу�
альна орієнтація, стан здоров’я та ін.). Так
виглядає картина, якщо використовувати
термін “дискримінація” в широкому розу�
мінні і якщо взяти до уваги максимально
можливі ситуації, у яких зазвичай користу�
ються цим словом. 

З давніх часів людство замислювалося
над тим, як зробити світ більш справедли�
вим. Приниження одних людей іншими,
вражаюча нерівність, рабство – все це не
могло не турбувати мислячу частину су�
спільства. І світ поступово змінювався. Важ�
ливим етапом у цій еволюції стала епоха
Просвітництва. Відома велика кількість
праць вчених�філософів, правників того ча�
су зі справжніми винаходами в гуманітарній
сфері, якими люди успішно користуються
й тепер. Ці ідеї та теорії ХVI–XVIII ст. стали
фундаментом для побудови сучасних демо�
кратій. Дуже важливим є теоретичне об�
ґрунтування Шарлем�Луї Монтеск’є розпо�
ділу державної влади на функціональні гіл�
ки, теорія суспільного договору Жана�Жака
Руссо та ін. Досягненням епохи Просвіт�
ництва і європейських революцій стала
поява документів, які вперше підносили
до рангу юридичних норм природні права

людини – те, чим людина володіє лише
внаслідок своєї людської природи. Цю епо�
ху характеризує розвиток саме ідей свободи
і рівності. Дедалі більше викристалізовува�
лось розуміння рівності в людській гідності,
в правах, рівності перед законом. Саме ідея
рівності в правах, протиправність не об�
ґрунтованої нічим диференціації стали ос�
новою для появи принципів свободи від ди�
скримінації, заборони дискримінації як од�
нієї із центральних засад сучасної концепції
прав людини.

Заборона дискримінації у наші дні – це
категорія, що належить до сучасної концеп�
ції прав людини і є юридичною нормою, по�
кликаною захищати індивіда від будь�якої
спроби влади обмежити його в правах без
раціонального на те обґрунтування. Свобо�
да від дискримінації випливає з універсаль�
ної ідеї прав людини, яка, своєю чергою,
з’являється зі створенням Організації Об’єд�
наних Націй і прийняттям 10 грудня 1948 ро�
ку Загальної декларації прав людини. 

Свобода від дискримінації – це загаль�
ний принцип, один із відправних пунктів За�
гальної декларації прав людини1: 

”Стаття 1. Всі люди народжуються вільни�
ми і рівними у своїй гідності та правах. Вони
наділені розумом і совістю і повинні діяти
у відношенні один до одного в дусі братер�
ства.

Стаття 2. Кожна людина повинна мати
всі права і всі свободи, проголошені цією
Декларацією, незалежно від раси, кольору
шкіри, статі, мови, релігії, політичних або ін�
ших переконань, національного чи соціаль�
ного походження, майнового, станового
або іншого становища.

Крім того, не має проводитися ніякого
розрізнення на основі політичного, право�
вого або міжнародного статусу країни або
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1 Загальна декларація прав людини. Генеральна
Асамблея ООН, 10 грудня 1948 року (Док. ООН/
PES/217 A).



території, до якої людина належить, неза�
лежно від того, чи є ця територія незалеж�
ною, підопічною, несамоврядною або як�
небудь інакше обмеженою у своєму суве�
ренітеті”.

Справедливо пишуть в одному із найпо�
пулярніших енциклопедичних словників
у мережі Інтернет – у “Вікіпедії”1: “Питання,
що є, а що не є дискримінацією, досить за�
плутане і не має однозначного рішення”.
Так, це правда. Втім, існують міжнародні
інституції, які покликані визначати у тому
числі і те, що є, а що не є дискримінацією
в конкретних випадках. Як приклад таких
інституцій візьмемо ті, дія яких поши�
рюється на територію України. Зокрема, та�
кими інституціями є Комітет з прав людини
Організації Об’єднаних націй, Європей�
ський Суд з прав людини.

Як виглядає заборона дискримінації,
захист від дискримінації в основних міжна�
родних документах, ратифікованих Украї�
ною? 

Стаття 14 Європейської Конвенції про
захист прав та основоположних свобод2

проголошує: “Здійснення прав і свобод, ви�
кладених у цій Конвенції, гарантується без
будь�якої дискримінації за ознакою статі,
раси, кольору шкіри, мови, релігії, політич�
них чи інших переконань, національного
або соціального походження, належності
до національних меншин, майнового стану,
народження або інших обставин”. Таким
чином, із самого початку Європейська кон�
венція захищала від дискримінації тільки
у тих випадках, коли мала місце дискримі�
нація, пов’язана з обмеженням у здійсненні
лише тих прав і свобод, що викладені у са�
мій цій Конвенції. Трохи пізніше набув
чинності протокол № 123 до Конвенції про
захист прав людини і основоположних сво�
бод. Цей протокол значно розширив мож�
ливості застосування принципу заборони
дискримінації. З набуттям ним чинності
“Здійснення будь�якого передбаченого за�
коном права забезпечується без дискримі�
нації за будь�якою ознакою, наприклад, за
ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови,
релігії, політичних чи інших переконань,
національного чи соціального походження,
належності до національної меншини, май�
нового стану, народження або за іншою оз�
накою...” Тепер не тільки права та свободи,
які передбачені Конвенцією, стали пред�
метом захисту, а будь�які передбачені зако�
ном.

У Міжнародному пакті про громадянські
і політичні права4 забороні дискримінації
присвячено декілька норм: 

Стаття 2: “1. Кожна держава, яка бере
участь у цьому Пакті, зобов’язується пова�
жати і забезпечувати всім особам, які пере�
бувають у межах її території та під її юрис�
дикцією, права, визнані в цьому Пакті, без
будь�якої різниці щодо раси, кольору шкі�
ри, статі, мови, релігії, політичних чи інших
переконань, національного чи соціального
походження, майнового стану, народження
чи інших обставин...”

Стаття 3 Пакту встановлює “...рівне для
чоловіків і жінок право користування всіма
громадянськими і політичними правами,
передбаченими в цьому Пакті”.

Стаття 26: “Всі люди є рівними перед за�
коном і мають право без будь�якої дискри�
мінації на рівний захист закону. В цьому від�
ношенні всякого роду дискримінація має
бути заборонена законом, і закон має га�
рантувати всім особам рівний і ефективний
захист проти дискримінації за будь�якою
ознакою, як�от: раса, колір шкіри, стать,
мова, релігія, політичні чи інші переконання,
національне чи соціальне походження, май�
новий стан, народження чи інші обставини”.

Є окремі міжнародні договори, які при�
діляють особливу увагу забороні дискримі�
нації, зазвичай стосовно представників пев�
них соціальних груп: дітей, жінок, біженців,
людей з інвалідністю та ін. Особливо це сто�
сується Організації Об’єднаних Націй, у сис�
темі якої існує ціла низка спеціальних кон�
венцій. Кожна з цих конвенцій має власну
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1 Вікіпедія [Електронний ресурс] / uk.wikipedia.org. –
Вікіпедія, 2008. – Режим доступу: http://uk.
wikipedia.org/wiki.

2 Конвенція про захист прав людини і основопо�
ложних свобод (Конвенцію ратифіковано Законом
N 475/97�ВР (475/97�ВР) від 17.07.97) // Офіційний
вісник України від 16.04.1998 – 1998 р. – № 13,
(№ 32 від 23.08.2006). – С. 270.

3 Протокол № 12 до Конвенції про захист прав люди�
ни і основоположних свобод (ETS № 177), (Протокол
ратифіковано Законом № 3435–IV (3435–15) від
09.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст. 229) // Офіційний
вісник України вiд 23.08.2006 – 2006 р. – № 32. –
С. 460 (стаття 2376, код акту 36909/2006).

4 Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом
Президії Верховної Ради Української РСР № 2148–
VIII (2148–08) від 19.10.73). Прийнято 16 грудня
1966 року Генеральною Асамблеєю ООН. Док. ООН
А/RES/2200 А (XXI).



систему контролю і захисту. Наприклад,
Конвенція про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації, Конвенція про ліквідацію
всіх форм дискримінації жінок та ін. Варто
назвати і приклади документів, які захища�
ють права представників окремих груп, пе�
редусім від будь�якої дискримінації. При�
кладом можуть бути Конвенція про права
інвалідів, Конвенція про права дитини та ін. 

Міжнародний пакт про громадянські
і політичні права або Конвенція про захист
прав людини та основоположних свобод
не мають спеціальних визначень терміну
“Дискримінація”. Однак дефініції та роз�
криття ознак цього поняття можна знайти
в документах і прецедентній практиці Комі�
тету з прав людини ООН та Європейського
Суду з прав людини.

Так, розуміння терміну “дискримінація”
можна знайти у Зауваженні загального по�
рядку № 18 (37)1, прийнятому Комітетом
з прав людини ООН у 1989 році: “...Комітет
вважає, що слово “дискримінація”, як воно
використовується у Пакті, слід розуміти як
таке, що означає розрізнення, виключення,
обмеження або перевагу, які ґрунтуються на
ознаках раси, кольору шкіри, статі, мови,
релігії, політичних чи інших переконань,
національного або соціального походжен�
ня, майнового стану, народження або іншої
обставини і які мають на меті або наслідком
знешкодження, або зменшення визнання,
використання, або здійснення всіма особа�
ми, на рівних засадах усіх прав і свобод”.

Наведені норми дають уявлення і про
мотиви дискримінації. Зокрема, перелік та�
ких мотивів, вироблений на основі преце�
дентної практики Європейського Суду
з прав людини, наводить Бруно Недєлек
у статті “Стаття 14 Європейської конвенції
про захист прав людини та основоположних
свобод” у виданні “Європейська конвенція з
прав людини: основні положення, практика
застосування, український контекст”2. Ав�
тор об’єднує ці мотиви так: Стать; Раса або
колір шкіри; Мова; Релігія; Політичні та інші
переконання; Національне чи соціальне по�
ходження; Належність до національної мен�
шини; Майновий стан; Народження. Автор
зазначає, що у всіх випадках ознаки дис�
кримінації не мають вичерпного характеру.
З огляду на практику Європейського Суду,
Комітету ООН з прав людини та інших між�
народних інституцій перелік “інших ознак”
постійно поповнюється. Наприклад, відоме
застосування такого виразу, як “інші озна�

ки”, до стану здоров’я, сексуальної орієнта�
ції, військового звання, сімейного стану і т. п. 

Визначення – що є, а що не є дис�
кримінацією, у якому випадку особа підпа�
дає під захист Європейського Суду з прав
людини або Комітету з прав людини ООН,
відбувається у перебігу складного процесу
зважування, вимірювання багатьох чин�
ників. Так ці міжнародні інституції постійно
створюють правові механізми протидії дис�
кримінації.

Є два важливі принципи, закріплені, зо�
крема, у Конституції України (статті 21 та 24).
Це принцип рівності у здійсненні основних
прав і свобод і принцип рівності перед зако�
ном. Усі рівні перед законом. Це означає,
що не можна створювати різні правові сис�
теми для окремих груп людей. Закон одна�
ковий для всіх. Ще до 20�го століття для
представників різних верств населення були
окремі законодавчі норми, відрізнялись по�
карання, окремі групи мали більше привіле�
їв. Існував, наприклад, виборчий ценз і т. ін.

Проте це лише перші із названих прин�
ципів, що характеризують заборону дис�
кримінації. Зважаючи на інші характеристи�
ки, про які також іде тут мова, ці принципи
не є абсолютними і тепер. Існують винятки
й у сучасних демократіях. Так, суддя має
імунітет від кримінального обвинувачення.
Проти нього може бути порушена кримі�
нальна справа лише за певних умов. Інші
посадові особи, особливо центральних
органів влади, буває, мають подібний іму�
нітет. В Україні таким імунітетом користу�
ються президент, депутати парламенту.
Існування такої нерівності перед законом
має бути обґрунтованим. Важливо, якими є
цілі і наслідки таких засобів. Наприклад,
існування імунітету у судді – це одна із умов
незалежності Суду. 

Заборона дискримінації передбачає рів�
не поводження. Державний чиновник має
однаково поводитися з кожною людиною,
незалежно від відмінностей. Цей принцип
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1 Прийняте Комітетом з прав людини зауваження
загального порядку 13 (37). Повний текст зауважен�
ня див. у документі ООН HRI/GEN/1 від 4 вересня
1992 року.

2 Європейська конвенція з прав людини: основні
положення, практика застосування, український
контекст (Бруно Недєлек, “Стаття 14 Європейської
конвенції про захист прав людини та основополож�
них свобод”) / За ред. О. Л. Жуковської. – К.: ЗАТ
“ВІПОЛ”, 2004. – 960 с.



досить декларативний і є радше прагнен�
ням, оскільки вимагає певних умов поведін�
ки чиновника. Втім, він наголошує на нор�
мах поведінки посадової особи і тому є ду�
же важливим. Практика, зокрема, Європей�
ського Суду визначає, що наявність дис�
кримінації має місце, якщо доведено, “...що
поводження з жертвою було відмінним
та менш зручним, ніж щодо інших осіб, які
перебували в подібних або аналогічних об�
ставинах...”1. Прикладом може бути справа
Зарб Адамі (Zarb Adami) проти Мальти.
У цій справі заявник стверджував, що він
піддається дискримінаційному поводженню
у зв’язку з викликами його до Суду для ви�
конання обов’язків присяжного. Заявник
скаржився на те, що тягар обов’язків при�
сяжного несуть переважно чоловіки, у той
час, як жінки фактично звільняються від та�
ких громадських обов’язків. Європейський
Суд з прав людини постановив, що у справі
мало місце порушення статті 14 (заборона
дискримінації) Конвенції. 

Водночас захист від дискримінації не пе�
решкоджає нерівному поводженню в усьо�
му і завжди. Свобода від дискримінації до�
пускає відмінне “...поводження щодо осіб,
які перебувають у різному становищі”2. Все
залежить від конкретного випадку, від ситу�
ації. Інколи людина, яка має певну відмін�
ність, потребує особливого ставлення, щоб
її рівність з іншими у правах була забезпе�
чена. Так, наприклад, якщо в Суді в Україні
відбувається процес, пов’язаний з обвину�
ваченням іноземця, то виникає необхідність
у наданні йому перекладача. Це навіть обо�
в’язок – надати перекладача. Такого обо�
в’язку немає, якщо подібний судовий про�
цес у тому самому суді пов’язаний з обвину�
ваченням українця. 

Є рішення Європейського Суду з прав
людини, в якому заявник скаржився на од�
накове поводження щодо нього при вирі�
шенні питання про призначення його на по�
саду бухгалтера�експерта. Це справа “Тлім�
менос проти Греції”. У Греції є закон, що
позбавляє деяких правопорушників можли�
вості обіймати посади бухгалтерів�експер�
тів. Заявник у минулому скоїв таке правопо�
рушення і відбув відповідне покарання. Цим
правопорушенням була відмова носити вій�
ськову форму (проходити обов’язкову
службу в армії), що у Греції є кримінальним
злочином. Заявник вчинив це правопору�
шення через свої релігійні переконання. Єв�
ропейський Суд з прав людини в своєму рі�

шенні сказав: “Право на захист від дискри�
мінації щодо здійснення прав, гарантованих
Конвенцією, також порушувалося, коли
держави, без об’єктивного і розумного ви�
правдання, застосовували до осіб однако�
вий підхід, ігноруючи при цьому те, що їхні
ситуації значно відрізняються. 

Держави мають законний інтерес у по�
збавленні деяких правопорушників можли�
вості обіймати посади бухгалтерів�експер�
тів. Однак, на відміну від інших судимостей
за тяжкі кримінальні злочини, судимість за
відмову носити військову форму через ре�
лігійні чи філософські переконання не свід�
чить про безчесність чи аморальність, яка
могла зашкодити здатності порушника ви�
конувати названі функції. Тому позбавлення
заявника права обійняти згадану посаду
на тій підставі, що він не підходить для неї, є
неправомірним. За свою відмову носити
військову форму заявник відбув термін по�
карання у в’язниці. Застосування до нього
подальших санкцій було непропорційним.
Звідси випливає, що позбавлення його пра�
ва обійняти посаду бухгалтера�експерта не
відповідало законній меті. Не існувало жод�
ного об’єктивного і розумного виправдання
для застосування до заявника такого самого
підходу, як і до інших осіб, що мають суди�
мість за кримінальне правопорушення. Для
того щоб забезпечити додержання статті 14,
взятої у поєднанні зі статтею 9, держава по�
винна передбачити відповідні винятки
з правила, за яким особи, що мають суди�
мість за кримінальний злочин, не допуска�
ються до посад бухгалтерів�експертів”. 

До речі, справа “Тлімменос проти Гре�
ції” є одним із прикладів так званої “опо�
середкованої”, тобто непрямої, дискри�
мінації. Про таку дискримінацію зазвичай
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1 Защита от дискриминации: Доклад, предназначен�
ный для подготовки судей и прокуроров в связи
с Европейской конвенцией о защите прав человека,
был изначально подготовлен в рамках Совместной
инициативы 2002–2004 гг. Европейской Комиссии
и Совета Европы с Турцией [Електронний доку�
мент] / www.coehelp.org. – Council of Europe, 2004.
Режим доступу:  – www.coehelp.org/mod/resource/
view.php?inpopup=true&id=642.

2 Європейська конвенція з прав людини: основні по�
ложення, практика застосування, український кон�
текст (Бруно Недєлек. “Стаття 14 Європейської кон�
венції про захист прав людини та основоположних
свобод”) / За ред. О. Л. Жуковської. – К.: ЗАТ
“ВІПОЛ”, 2004. – 960 с.



говорять, коли не встановлюється пряме об�
меження за певною ознакою, проте якщо
поводження відносно певної особи є менш
сприятливим, ніж відносно інших осіб у по�
дібних обставинах. 

Європейський суд надає державам пев�
ні межі самостійної оцінки, що означає мож�
ливість держави самостійно визначитися,
наскільки ситуація виправдовує відмінність
у поводженні. Однією із справ, у яких це бу�
ло використано, – “Расмуссен (Rasmussen)
проти Данії”. Заявник скаржився на дискри�
мінацію за статевою ознакою. Він не міг ос�
каржити в Суді своє батьківство дитини, на�
родженої від дружини, з якою вони були
вже розлучені, оскільки термін, коли закон
встановлював таку можливість, уже минув.
Водночас його колишня дружина мала пра�
во вимагати проведення тесту з метою вста�
новлення батьківства дитини у будь�який
час. Європейський Суд у цій справі зазна�
чив, що бачить відмінність у підході до пана
Расмуссена та його колишньої дружини сто�
совно можливості оскаржити в судовому
порядку батьківство пана Расмуссена, однак
взяв до уваги, що держави можуть користу�
ватися певними межами самостійної оцін�
ки. Данія змогла скористатися такими “ме�
жами самостійної оцінки” завдяки відсут�
ності “спільності” у законодавствах держав�
учасниць Конвенції щодо аналогічних пи�
тань. Усі держави мали різне законодавст�
во, що могло бути застосованим у подібних
ситуаціях.

Комітет ООН з прав людини і Європей�
ський Суд з прав людини мають схожі по�
гляди на користь так званих позитивних дій
(affirmative action – англ.), спрямованих 
на виправлення дискримінації або нерівно�
сті. Це означає, що держава може, “...не по�
рушуючи статті 14 (заборона дискриміна�
ції. – Авт.), ухвалювати програму, спеціаль�
но призначену для сприяння інтересам груп,
які перебувають у невигідному станови�
щі...”1. За це виступає Комітет ООН з прав
людини в Зауваженнях загального порядку
№ 18 (37) Про недискримінацію та № 23
(50) Про меншини. 

Європейський Суд має декілька справ
щодо цього. Так, уже “...в першій своїй
справі стосовно дискримінації, яку йому до�
велося розглядати (Бельгійська мовна спра�
ва (Affaire Linguistique Belge), п. 10). Суд
визнав, що правова нерівність може ви�
правляти нерівність фактичну...”2. У справі
“Чепмен (Chapman) проти Сполученого

Королівства” Європейський Суд наголосив,
що “...уразливість циганів, зважаючи на те,
що вони становлять меншину, вимагає
особливої уваги до їхніх потреб та їхнього
власного укладу...”3. У зв’язку з цим держа�
ви мають “...позитивний обов’язок дати ци�
ганам змогу жити за їхнім укладом”4.

Застосування таких позитивних дій,
втім, має також брати до уваги й інші чинни�
ки. Так, у справі Комітету ООН з прав люди�
ни “Вальдман проти Канади” “...було вста�
новлено, що фінансування державою�учас�
ницею релігійної освіти для однієї меншини,
але не для інших меншин у схожій ситуації,
є дискримінацією”5. 

У межах цієї статті ми зробили стислий
огляд змісту понять “свобода від дискримі�
нації”, “заборона дискримінації”, “захист
від дискримінації”. Наведено окремі при�
клади, що певною мірою характеризують
правові аспекти протидії дискримінації.

“Свобода від дискримінації”, “заборона
дискримінації” є одночасно і самостійним
правом людини, і одним із принципів, що
покликаний забезпечити дотримання прав
людини і основоположних свобод. Свобода
від дискримінації є сферою відповідальності
держави. Це свобода кожної людини. Про�
тидія дискримінації – це боротьба за свої
права і свободи.

Сергій БУРОВ,
Голова громадської молодіжної

правозахисної організації М’АРТ,
м. Чернігів

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .

__________________

1 Європейська конвенція з прав людини: основні по�
ложення, практика застосування, український кон�
текст (Бруно Недєлек, “Стаття 14 Європейської кон�
венції про захист прав людини та основоположних
свобод”) / За ред. О. Л. Жуковської. – К.: ЗАТ
“ВІПОЛ”, 2004. – 960 с.

2–4 Там само.
5 Прецедентные дела Комитета по правам человека –

Дискриминация. Университет Миннесоты. Библио�
тека по правам человека / Переклад неофіційний. –
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/
Rhrcases�discrimination.html.



Проблема дискримінації здебільшого
розглядається у правовій площині. Заборо�
на обмежувати або скасовувати права ін�
ших за будь�якою ознакою з’явилася в юри�
дичній практиці порівняно не так давно. Не
лише Стародавній Світ чи Середні віки де�
монструють узаконену ієрархічність суспіль�
ства і пов’язану з цим нерівноправність, але
й близьке ХХ століття дало приклади най�
більшої дискримінації людей – аж до гено�
циду. Однак перш ніж певні норми стануть
рядками законів, вони мають визріти у су�
спільній свідомості як щось конче потрібне.
Незважаючи на 60�річну присутність у су�
часному суспільстві Загальної декларації
прав людини, і сьогодні багато людей де�
монструють стійку чи менш стійку, усвідо�
млену чи не дуже усвідомлену переко�
наність у перевагах тієї чи іншої групи лю�
дей за певними ознаками.

З погляду соціальної психології, дис�
кримінація – це спосіб підтримання домі�
нантного становища соціального суб’єкта
(особистості, групи). Це одна з форм нега�
тивної поведінки, яка ґрунтується на упере�
дженні про відсутність у дискримінованих
певних властивостей, які дозволяють від�
мовляти їм у правах, можливостях та ін. Як�
що забобони й упередження є стереотипа�
ми хибної інтерпретації поведінки, то сфор�
мована на їх основі дискримінація є стійким
стереотипом поведінки. 

Психологи1 виділяють чотири основні
види упереджень і дискримінації:

1. Расизм – поведінка, яка ґрунтується
на хибній теорії існування ”вищих” і ”ниж�
чих” рас.

2. Сексизм – поведінка, що спирається
на впевненість у тому, що жінка є ”нижчим”
створінням.

3. Гомофобія – ірраціональний страх і
негативні упередження щодо гомосексуалів.

4. Ейджизм – виникнення упереджень
і дискримінації щодо людей похилого віку.

Протягом усього минулого сторіччя до�
слідження упереджень були пов’язані з іде�

ологічними тенденціями і розкривали не
самі упередження, а особисту упере�
дженість членів наукової спільноти. Психо�
логічні дослідження упереджень почалися
в 20�х роках минулого сторіччя і ґрунтува�
лися на американських та європейських ра�
сових теоріях, що прагнули довести вищість
білої раси, а упередження розглядались ли�
ше як природна реакція на ”відсталі” раси.

Ця тенденція змінилася лише у 1930–
40 рр. у зв’язку з розвитком громадянських
прав, зростанням антисемітизму та трагеді�
єю Голокосту. Впливові вчені почали розу�
міти упередження як патологію і намагалися
виявити особистісні синдроми, пов’язані
з виявами расизму, антисемітизму й інших
упереджень. Теодор Адорно виїхав з на�
цистської Німеччини і спробував пояснити
упередження через поняття ”авторитарної
особистості”2 – людини з негнучким мис�
ленням, яка змушує інших до суворого до�
тримання соціальних прав і ієрархій та упе�
реджено ставиться до представників низь�
ко�статусних груп. Висновки теорії Адорно
про зв’язок ”правого” авторитаризму з упе�
редженнями підтверджуються сучасними
дослідженнями в ПАР, Росії, Канаді, США3.
Люди, які сприймають соціальний світ ієрар�
хічно, більше ніж інші схильні підтримувати
упередження щодо низькостатусних груп.
Це особливо характерно для тих осіб, які хо�
чуть, щоб їхня група домінувала і мала пе�
ревагу над іншими групами. Такі погляди
пов’язані з антиафриканськими упереджен�
нями, сексизмом, шовінізмом, заперечен�
ням громадянських прав гомосексуалістів
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1 Почебут Л. А. Взаимопонимание культур: методо�
логия и методы этнической и кросс�культурной
психологии. – СПб: Изд�во СПбГУ, 2005. – С. 63.

2 Адорно Т. и др. Исследование авторитарной лич�
ности. – М.: Академия исследований культуры,
2001.

3 Абалакина М. А., Агеев В. С. Анатомия взаимопо�
нимания. – М.: Знание, 1990. 



та іншими установками щодо соціальної іє�
рархії.

Центральною складовою упередження
вчені вважають ригідність категоріального
мислення (негнучкість сприйняття та уяв�
лення в ситуації, що змінилася). У класично�
му дослідженні ”Природа упереджень”
(1954 р.) Гордон Олпорт писав, що ”людсь�
кий розум має оперувати за допомогою ка�
тегорій... Сформовані категорії становлять
основу нормального судження, від якого за�
лежить звичайне життя. Але, незважаючи
на корисність категоризації у повсякденно�
му житті, вона може мати руйнівний харак�
тер, коли люди помилково відокремлюють
себе від оточуючого середовища, тварин,
природи чи один від одного”. Помилкова
опора на стереотипи може завадити потен�
ційно дружньому спілкуванню, спричинити
нерозуміння, образу та стати основою дис�
кримінації.

Для розуміння природи упереджень
важливо не лише брати до уваги роль окре�
мої особи в її взаємодії з представниками
інших груп, але й міжгрупові процеси. Перші
експерименти у цій сфері були проведені
М. Шерифом (1954) в американському та�
борі для підлітків. Експеримент складався
з 4 стадій: спочатку підліткам запропонува�
ли спільну діяльність з прибирання табору –
було зафіксовано стихійні дружні групи,
потім підлітків поділили на 2 групи так, щоб
зруйнувати природні дружні стосунки, –
було зафіксовано нейтральне ставлення;
на 3�ій стадії групам запропонували різну
діяльність в умовах конкуренції – було ви�
явлено зростання міжгрупової ворожості;
на 4�ій стадії групи знову об’єднались і спіль�
но лагодили водогін – міжгрупова воро�
жість зменшилася, але не зникла повністю. 

Причиною міжгрупової ворожості може
бути не лише об’єктивний конфлікт, конку�
ренція між групами, але й процеси фавори�
тизму щодо своєї групи. Коли люди дума�
ють про расизм та інші форми упередження,
більшість уявляє собі якусь групу, яка нега�
тивно ставиться до іншої групи. У цьому є
певна слушність, але дослідження 70�х років
засвідчили, що групові упередження ґрунту�
ються радше на фаворитизмі щодо своєї
групи, а не на негативних почуттях щодо чу�
жої. Дослідниця Мерилін Бруєр зазначає,
що ”багато форм дискримінації й упере�
дження можуть розвиватися не через нена�
висть до аут�групи, а через те, що всі пози�
тивні емоції – захоплення, симпатія, дові�

ра – зарезервовані для своєї групи” (Бруєр,
1999). 

Найцікавішими у феномені інгрупової
зверхності є те, наскільки легко вона вини�
кає. Цей факт був проілюстрований і дове�
дений серією експериментів Генрі Тешфела,
проведених у Брістолі. Тешфел і його колеги
описали феномен ”мінімальної групової
процедури” – коли люди, випадково зібрані
в групи за мінімальною інформацією чи же�
ребкуванням, через кілька хвилин після роз�
поділу починають вважати свою групу най�
кращою і прагнуть утримати цю зверхність
над іншими групами. 

Тешфел робить висновок, що причина
міжгрупової дискримінації не в характері
взаємодії, а у простому факті усвідомлення
належності до своєї групи; як наслідок – ви�
яви ворожості до іншої групи.

Дослідження також показують виразний
зв’язок зниження самооцінки та підвищення
схильності до вияву упереджень. В одному
експерименті самооцінку італійських сту�
дентів вимірювали, повідомляючи їм невір�
ні дані тесту на інтелект. Половині студентів
повідомили, що вони отримали найкращий
результат, іншій половині, що їх тест був
нижчий за середній. Розподіл був випадко�
вим. Потім без будь�якого зв’язку з цими
результатами студентів просили оцінити
шанси кандидатки на отримання роботи,
яку представляли італійкою або єврейкою.
Виявилося, що після загрози своїй само�
оцінці студенти оцінювали кандидатку нега�
тивніше, коли вона представлялась єврей�
кою, ніж коли італійкою. Навіть більше,
після винесення низької оцінки кандидатці�
єврейці рівень самоповаги відновився, тоб�
то ці студенти підвищили свою самооцінку.
А в оцінках студентів, яким повідомили доб�
рі результати тесту, не було виявлено роз�
біжностей. 

Отже, для деяких людей упередження є
способом зберегти свою самооцінку. Але
водночас в цьому є і певний позитив: упере�
дження можуть бути позбавлені шляхом та�
кого досить простого втручання, як підви�
щення впевненості у своїх силах. У шкільно�
му середовищі можна запропонувати учням
написати, що вони цінують у людях і в собі,
відзначати навіть маленькі успіхи невпевне�
них у собі учнів. Низька самооцінка може
бути характерною як для носіїв упереджень,
так і для жертв дискримінації.

Аналіз явища дискримінації варто про�
водити, беручи до уваги позицію ”жертви”.
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Так, наприклад, при вивченні особистих
переконань чорношкірих і білих, Джоакім
Крюгер (1996) виявив взаємні викривлення
сприйняття: члени обох груп недооцінювали
те, наскільки прихильна до них інша сторо"
на. Думки були приблизно такі: ”Вони нам
подобаються, але ж ми їм – ні”. Це створює
підґрунтя для взаємного нерозуміння, пі"
дозр і конфліктів. Дослідження расових ус"
тановок у чорношкірих і білошкірих студен"
тів у США дозволило виявити головну від"
мінність, яка може спричинити міжгруповий
конфлікт. Чорношкірі студенти були схильні
розглядати расу як важливу і позитивну
складову їхньої ідентичності, тоді як білі сту"
денти були схильні оцінювати існування
особливих навчальних програм як вияв се"
паратизму. Аби це подолати, кожна сторона
має усвідомити свої особливості у перспек"
тиві прагнення до міжкультурної злагоди.

Американські психологи виявили, що
гендерні упередження є набагато стійкіши"
ми, ніж расові. Наприклад, в експерименті
Голдберга (1968)1 було показано, що аме"
риканки з дитинства звикли вважати себе
інтелектуально нижчими за чоловіків. Од"
ним студенткам дали статті, підписані чоло"
вічими іменами, а іншим – жіночими. Дівча"
та оцінили статті під чоловічими іменами на"
багато вище, ніж підписані жінками. У цьо"
му виразно виявилася історична ознака са"
моприниження жінок. 

Російський соціолог Шнирова2, дослі"
джуючи наукове середовище в Росії, пише,
що жіноче мислення вважається нижчим ти"
пом мислення, ніж чоловіче. Більшість жі"
нок"учених, які досягли успіху в науковій ді"
яльності, схильні вважати, що володіють чо"
ловічим розумом. У російських університе"
тах і академічних установах немає явної ди"
скримінації за ознакою статі, але те, що ста"
тус жінок у цій сфері на загал нижчий, ніж
статус чоловіків"учених, виявляється лише
під час соціологічних досліджень.

За даними державних структур3, в Ук"
раїні є прояви гендерної дискримінації як
у відкритій, так і у прихованій формі. Мож"
на відзначити відсутність паритетного пред"
ставництва жінок у прийнятті рішень на ви"
щих представницьких та управлінських рів"
нях. Зокрема, серед загальної кількості дер"
жавних службовців жінки становлять 75%,
але на посадах найвищої категорії жінок ли"
ше 7%, а на посадах найнижчої категорії –
68%. Відрізняється також середня оплата
праці чоловіків та жінок.

Попри поширеність дискримінації, од"
нією з серйозних перешкод її подолання
на рівні суспільства є, хоч дивно, те, що лю"
дям складно виявити акт дискримінації
на індивідуальному рівні. Людина не може
бути сама для себе представником кон"
трольної групи і встановлювати, наскільки
кращим могло б бути поводження з нею, як"
би вона була членом більш привілейованої
групи. По"друге, факт дискримінації легше
встановити, спираючись на сукупність да"
них, а не на окремі випадки, які простіше
виправдати. Окрема людина може запере"
чувати дискримінацію щодо неї, позаяк їй
неприємно відчувати, що з нею обійшлися
несправедливо і що вона не контролювала
ситуацію. Через ці та інші причини жінки
і меншини більш схильні усвідомлювати
факт дискримінації групи, ніж особисто.

Проведення досліджень з позиції жертв
упереджень є корисним тому, що це дозво"
ляє отримати інформацію про психологічні
і фізичні наслідки цієї дискримінації та вия"
вити ефективні способи послаблення подіб"
них явищ. Хоча дослідники іноді вважають,
що в такому разі відповідальність зміститься
з носіїв упереджень на жертву – ”самі вин"
ні”, зростає кількість підтверджень того, що
жертви здатні керувати формуванням своїх
відносин із представниками більшості. На"
приклад, Дженіфер Ебергардт і Сюзан Фріс"
ке (1996)4 рекомендують кілька тактик
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1 Почебут Л. А. Взаимопонимание культур: методо"
логия и методы этнической и кросс"культурной
психологии. – СПб: Изд"во СПбГУ, 2005. – С 63.

2 Шнырова О. Проблемы восприятия гендерных ис"
следований в академической среде. [Електронний
ресурс] / www.a"z.ru. – Мощные компьютерные
технологии, 2002. – Режим доступу: http:// www.a"
z.ru/women_cd1/html/pol_gender_cultura_m2000
_ge.htm.

3 Доповідь заступника міністра у справах сім’ї, мо"
лоді та спорту Тетяни Кондратюк на парламент"
ських слуханнях ”Рівні права та можливості в Ук"
раїні: реалії та перспективи”. [Електронний ре"
сурс] / www.dcz.gov.ua.– Державна служба зайня"
тості, 2006. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=35218&cat_id
=3698544.

4 Эксплицитные и имплицитные предубеждения /
Психология предрассудков, стереотипов и дискри"
минации: обзор” // Сборник ”Постижение пред"
рассудков и дискриминации” / Под ред. S. Plous. –
[Електронний ресурс] / www.understandingpreju"
dice.org. – Understanding Prejudice, 2003. – Режим
доступу: http://www.understandingprejudice.org/
apa/russian/page12.htm.



поведінки для працівників, які хотіли б по�
слабити рівень дискримінації, з яким вони
зустрічаються на роботі:
– використовуйте людську схильність до

категоріального мислення: намагайтесь
спрямувати людей, щоб вони категори�
зували Вас ”бажаним чином” (напри�
клад, як ”освічену людину” або як ”мене�
джера”);

– використовуйте наявність загальної ме�
ти, схожої долі та спільних цінностей, аби
більшість почала ототожнювати себе
з Вами і бачити в Вас особистість;

– намагайтеся мірою можливості не взає�
модіяти з тими членами групи більшості,
які більше за інших схильні до упере�
джень і стереотипів: людьми у стані стре�
су чи розгубленості; людьми, які відчува�
ють загрозу або невпевненість; людьми,
які виявляють ознаки негнучкого мислен�
ня чи орієнтуються на явне соціальне
домінування.

Дослідження доводять також, що со�
ціальне сприйняття можна зробити точні�
шим, якщо люди самі бажають це зробити.
Так, при спробі людини стати на позицію
членів іншої групи та подивитися на світ ”їх�
німи очима” її власні інгрупові упередження
та стереотипи можуть бути значно зменше�
ні. Один із найефективніших шляхів пов’яза�
ний з процесами співпереживання та емпа�
тії. Тренінги емпатії впливають на послаб�
лення упереджень у їх учасників будь�якого
віку, статі і раси. Для вияву емпатійного
ставлення до жертв достатньо запитати се�
бе: Як би я почував себе у подібній ситуації?
Як вони почувають себе?

Ефективним є ”створення” таких ситуа�
цій, які будуть приводити до співпраці і вза�
ємозалежних дій у прагненні реалізувати
спільну мету та перетворити категорії ”Ми
і Вони” на категорію ”Ми”. Наприклад,
у Всеукраїнському дитячому міжнаціональ�
ному таборі ”Джерела толерантності” зби�
раються разом представники 16 національ�
них меншин, які проживають в Україні. В іс�
торії співжиття цих народів були різні
сторінки – як періоди співпраці і солідарнос�
ті, так і конфлікти, погроми, геноцид. Табір
працює за методикою ”занурення” – протя�
гом дня всі учасники пробують подивитися
на світ очима однієї культури – єврейської,
вірменської, української. Діти об’єднані
в групи не за національним принципом, то�
му поняття ”проти кого будемо дружити?”
втрачає свою актуальність. Психологічні

дослідження1 зміни установок учасників та�
бору показують, що особисте знайомство та
спроба стати на позицію іншого допомага�
ють зруйнувати рівень байдужості, агресив�
ності і страху перед іншим.

Інший дієвий спосіб послаблення упере�
джень і дискримінації – зміцнення законів
і соціальних норм, які приписують справед�
ливе поводження. Дослідження говорять
про те, що публічної підтримки антидискри�
мінаційних норм навіть однією особою бу�
ває достатньо, щоб і інші люди стали на цей
бік. Навіть більше, у дослідженнях гомо�
фобських і расистських упереджень виявле�
но, що не лише протест проти дискри�
мінації, але й підтримка окремими людьми
дій, спрямованих проти неї, впливає на тих
членів суспільства, що мають середній або
високий рівень стереотипізованості.

Ще більш помітне послаблення упере�
джень можливе в ситуації, коли людям по�
відомляють про необґрунтованість їхніх цін�
ностей, установок і поведінки. Мілтон Рокіч
(1971) продемонстрував, що після того, як
студенти протягом години порівнювали
невідповідність своїх цінностей, установок
і поведінки з ідеалом соціальної рівності,
вони почали набагато більшою мірою під�
тримувати громадянські права, і це було по�
мітно навіть через рік.

Отже, за результатами наведених до�
сліджень упереджень можна зробити певні
висновки. По�перше, ніхто з нас, хто здат�
ний до людського мислення і володіє мо�
вою, не застрахований від прихованих упе�
реджень. По�друге, для зменшення уперед�
жень дуже часто потрібні свідомі зусилля
та обізнаність. По�третє, це може реалізува�
тися за наявності достатнього рівня моти�
вації.

Анна ЛЕНЧОВСЬКА ,
психолог�методист, м. Київ
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1 Практическая этнопсихология: актуальные проб�
лемы и перспективы развития // Сборник тези�
сов научно�практической конференции 16–17.03.
2007 // Ред. Хухлаев О. Е., Руссита Т. Э. – М.:
МГППУ, 2007. – С. 43–45.
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Матеріал для вчителя

Обґрунтування та особливості заняттяОбґрунтування та особливості заняття

Пропоновані матеріали можуть бути використані для вступного заняття з кур�
су антидискримінаційної освіти за матеріалами посібника. Їх можна також засто�
сувати як самостійне заняття або ж окремими фрагментами на уроках права чи
в позакласній роботі. Метою заняття є ознайомлення з поняттям дискримінації
та формування навичок розпізнавання дискримінаційних проявів у поведінці
оточення чи в повідомленнях ЗМІ. Оскільки заняття пропонується як перше,
вступне, то вчитель має бути готовим, що учні можуть називати дискримінацією
будь�які міжособистісні конфлікти. Однак важливо сформувати розуміння юри�
дичного боку дискримінації: відповідальності держави за прийняття такого зако�
нодавства, яке унеможливлює обмеження прав або ж надання переваг за озна�
кою раси, статі, віку тощо, а також його дотримання усіма відповідними органа�
ми влади чи її представниками. Навіть якщо учні назвуть не всі ознаки, за якими
відбувається позбавлення чи обмеження прав людини, достатньо сформувати
розуміння того, що дискримінація є порушенням людської гідності та рівності
у правах як фундаментальних ознак сучасного демократичного суспільства. 

У роботі учнів з матеріалами заняття вчитель на свій розсуд використовує
доцільні інтерактивні методи чи форми роботи. Якщо він вважає за потрібне,
то учням можна запропонувати для домашнього завдання підібрати інші пові�
домлення ЗМІ на тему дискримінації, особливо це доречно при продовженні
роботи з тематикою посібника.
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Ключові ідеїКлючові ідеї
ознаки дискримінації, прояви дискримінації;

та поняттята поняття
правова відповідальність за дискримінацію;
роль держави та суспільства у запобіганні 
дискримінації

Òåìà 11



Хід заняттяХід заняття

Крок 1
[10–12 хв.]

1. Запитайте учнів, чи знайомий їм термін “дискримінація”. Як вони його
розуміють?

2. Чи зустрічалися вони у своєму житті з проявами дискримінації у будь#якій
формі? Попросіть навести приклад.

3. Роздайте учням визначення дискримінації (блок 1). Попросіть проаналізувати
та знайти спільні риси, що є в обох визначеннях. Запишіть запропоновані уч#
ням ознаки на дошці чи фліпчарті.

4. Попросіть учнів зіставити наведені ними приклади з виділеними ознаками.

Крок 2
[10–12 хв.]

5. Запропонуйте повідомлення ініціативи “Без кордонів” про правопорушення,
що відбулися в Україні протягом останніх років (блок 2).

6. Обговоріть, як, на думку учнів, трактуються ситуації – як звичайне хуліганство
або злочин чи як прояв дискримінації на расовому ґрунті? Попросіть обґрун#
тувати позицію, спираючись на визначення дискримінації. 

7. Чому Уповноважений з прав людини звертається до МВС та СБУ? Якою була
реакція правоохоронних органів на ситуації?

Крок 3
[15–20 хв.]

8. Попросіть учнів опрацювати матеріал блоку 3. Зверніть увагу на те, що текс#
това інформація є важлива для розуміння малюнка. 

9. Проведіть обговорення за запропонованими запитаннями. Під час обгово#
рення зверніть увагу учнів, що сам плакат не містить прямих закликів до дис#
кримінації. Проте, якщо партія, яка його використовує як передвиборчу
агітацію, у своїй програмі закликає до обмеження імміграції чи інших обме#
жень у правах за ознакою кольору шкіри, то в такому разі це може розгляда#
тися як прояв дискримінації. 

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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Матеріал для учнів

Блок�1Блок�1

1. Дискримінація (від латинського discriminatio – розрізнення, виділен�
ня) – це особливе ставлення до частини населення, виділеної за певною
ознакою. 
Цією ознакою може бути будь�яка значуща відмінність особи, напри�
клад, раса, національність, стать, релігійні переконання, сексуальна
орієнтація, вік, інвалідність, рід занять, стан здоров’я. 

2. Дискримінація – це дії, які закривають членам певної групи доступ
до ресурсів або джерел доходу, доступних для інших.1

Поняття може трактуватися широко, коли члени певної групи сприйма�
ються по�іншому, негативно, і стосовно них існують упередження (ген�
дерні, національні, расові та ін.), внаслідок чого виникають дис�
кримінаційні дії.2

Вузьке трактування: під дискримінацією розглядаються лише дії, спря�
мовані проти дискримінованої групи, а упереджене ставлення в поняття
дискримінація не входить. При цьому імовірна ситуація, коли індивіди,
упереджені щодо інших, не беруть участі в дискримінаційних діях проти
них; і, навпаки, люди можуть піддавати інших дискримінації, не відчува�
ючи проти останніх жодних упереджень. 
Розрізняють дискримінацію за категорією, коли дискримінуються всі чле�
ни соціальної групи (наприклад, дискримінація за ознакою статі), і стати�
стичну дискримінацію – яка ґрунтується на врахуванні тільки імовірної
наявності небажаних характеристик у членів якоїсь групи.3

Тема 1 .  Що таке  дискримінаціяТема 1 .  Що таке  дискримінація
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1 Энтони Гидденс. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – С. 664.
2 Большой толковый социологический словарь (Collins). Т. 1 (А–О) / Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ,

1999. – С. 182.
3 Энтони Гидденс. Вказ. твір. – С. 704.



Блок�2Блок�2

Текст 1. Зі звіту ХПГ про ініціативу “Без кордонів”

23 квітня 2007 р. – у Голосіївському районі Києва група невідомих напала
на громадянина Республіки Корея і завдала йому важких тілесних ушко�
джень. За інформацією посольства Республіки Корея в Україні, потерпілий
перебуває у лікарні у стані коми; лікарі твердять, що він не має шансів на по�
вернення до нормального життя. На запити журналістів уранці 24 квітня
прес�служба ГУВС м. Києва повідомляла, що жодних інцидентів, які стосу�
ються іноземців, у м. Києві попереднього вечора та ночі не сталося.

22 квітня 2007 р. – у Києві, на Подолі, розмальовано свастикою тимчасову
вірменську каплицю, її замок пошкоджено. Міліція називає причиною кон�
флікт між місцевими мешканцями, які проти будівництва храму на місці
скверу, і вірменською громадою. 2005 року подібним чином пошкодили
вірменський собор у Львові.

20 квітня 2007 р. – у Симферополі троє неонацистів пошкодили вісім будин�
ків, що їх будують кримські татари. Одного з нападників упіймали та пере�
дали міліції, яка висловила сумнів, що напали саме неонацисти. За тим
самим повідомленням, пізніше у цьому ж місті вчинено напад на студентів
із Індії. За словами повідомлення, це – “третій такий інцидент за останні три
місяці” в Симферополі.

Середина квітня 2007 р. – у Тернополі на кількох вихідців з арабських країн
напала група неонацистів, завдавши їм тілесних ушкоджень.

14 квітня 2007 р. – у Києві, на Борщагівці, на підлітка – громадянина України,
сина українки і вихідця з однієї з країн Африки, напала група молодих лю�
дей, завдавши йому численні поранення холодною зброєю. Потерпілого
у тяжкому стані доправлено до лікарні.

25 жовтня 2006 р. – у Києві, біля ст. метро “Позняки”, внаслідок ножових по�
ранень загинув громадянин Нігерії Кунуон Міеві Годі. Нападники, за слова�
ми свідків, вигукували расистські гасла. Одного із затриманих прокуратура
м. Києва звинувачує за ст. 115 “Навмисне вбивство”, ще двох затриманих –
за ст. 161, яку вперше застосовано в Україні у справі про вбивство. На момент
написання довідки, суд ще не розпочався.1

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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1 Максим Буткевич. Ініціатива “Без кордонів”: Ксенофобські та расистські прояви в Україні [Електрон�
ний ресурс] / helsinki.org.ua. – Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2007. – Режим досту�
пу: http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1179324272



Текст 2. Мовою документів

Кримінальний кодекс України

Поняття тяжкого злочину

“...До тяжких злочинів належать: особливо небезпечні злочини проти
держави <...>; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової,
національної приналежності чи ставлення до релігії при обтяжуючих об�
ставинах”.1 Тобто “умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, ра�
сової чи релігійної ворожнечі чи ненависті, на приниження національної
честі і гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними
переконаннями, а так само пряме чи непряме обмеження прав або вста�
новлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно від їх расової,
національної приналежності або ставлення до релігії...”.2

Хуліганство

“Хуліганство, тобто умисні дії, що грубо порушують громадський по�
рядок і виражають явну неповагу до суспільства”.3

Текст 3. Повідомлення ЗМІ

КАРПАЧОВА ВИМАГАЄ ВІД МВС І СБУ РЕАКЦІЇ 
НА КСЕНОФОБСЬКИЙ МАРШ У ”ПОЛІТЕХУ”

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова
просить керівництво Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки Украї�
ни відреагувати на ксенофобський марш, що відбувся 23 березня в Націо�
нальному технічному університеті ”Київський політехнічний інститут”.

Як повідомили УНІАН у прес�службі Уповноваженого Верховної Ради Ук�
раїни з прав людини, на ім`я омбудсмена надійшло звернення від студентів
НТУ “Київський політехнічний інститут” з приводу погроз та проявів ксе�
нофобії з боку певних політичних сил, які 23 березня провели марш зі смо�
лоскипами на території студентського містечка університету. Його учасники
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1 Кодекси України у 3�х книгах. Книга друга. Видання четверте, перероблене, станом на 1 вересня
2000 р. Стаття 7. – К., 2000. – С. 8.

2 Там само. Стаття 66. – С. 40.
3 Там само. Стаття 206. – С. 98.



вигукували гасла: “Іммігранти – геть додому!”, “Найкращі гуртожитки –
українським студентам!”, “Пам’ятай, чужинець, тут господар – українець!”
На переконання Н. Карпачової, учасники акції у такий спосіб намагалися
залякати іноземних студентів, які навчаються в цьому університеті. 

Омбудсмен здивована тим, що ксенофобський марш не був заборонений
ні адміністрацією НТУ “КПІ”, на території якого не дозволяється будь*яка
політична діяльність, ні Київською міською держадміністрацією, яка отрима*
ла заявку на проведення цього заходу і ніяк не відреагувала на неї навіть
після того, як аналогічні марші із ксенофобськими та нацистськими гаслами
пройшли у Харкові та Чернігові. За даними Н. Карпачової, навпаки, за дору*
ченням КМДА підрозділи МВС “Беркут” та співробітники СБУ зробили все,
щоб надати можливість учасникам маршу безперешкодно, до того ж двічі,
пройти територією студмістечка КПІ, вигукуючи ксенофобські гасла. 

Коли ж група студентів КПІ почала протестувати проти нацистських гасел,
то силами “Беркуту” вона була заблокована на узбіччі вулиці Політехнічної,
щоб не заважала здійсненню цього маршу, – зауважила Н. Карпачова.1

Блок�3Блок�3

Текст 4. Повідомлення ЗМІ

У вересні 2007 року на каналі Euronews з’явився
сюжет із плакатом та інформацією щодо нього: 

”На плакаті три білі вівці відштовхують від себе
четверту вівцю – чорну. Він використовує відомий
образ “чорної вівці, що є в кожній сім’ї” чи “пар*
шивої вівці”, яка є в кожній отарі, і, здавалося б,
не мав би викликати негативної реакції.

Політичний плакат націоналістичної Швейцар*
ської народної партії викликав широку полеміку
в країні. Плакат з’явився менш ніж за два місяці
до федеральних виборів. Зараз Народна партія
входить до коаліції з іншими крупними швейцар*
ськими партіями і контролює міністерство юстиції.
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1 Карпачова вимагає від МВС і СБУ реакції на ксенофобський марш у ”Політеху” [Електронний ре*
сурс] / human*rights.unian.net. – УНІАН, 2008. – Режим доступу: http://human*rights.unian.net/ukr/
detail/187416

Політичний плакат
Швейцарської народної партії



”Чорна вівця символізує людей або явища, які заважають нам жити, – гово�
рить голова Швейцарської народної партії Улі Мауер. – Це не має нічого
спільного з білим та чорним в контексті расизму”.

Так не вважає Роні Бернхайм – представник Швейцарського фонду проти
расизму й антисемітизму: ”Це поганий спосіб вести політичну боротьбу, але,
на жаль, він дуже часто спрацьовує, і в цій країні теж”.

Подібної точки зору дотримується й Шахто Мандела, який приїхав з Судану:
”Для мене є очевидним, що плакат має расистський характер. Я живу тут вже
9 років і щось подібне періодично трапляється”. 

Зараз іноземці складають біля 20% населення Швейцарії. Народна партія
стверджує, що вони здійснюють у 4 рази більше злочинів, ніж громадяни
країни”.1

Проаналізуйте повідомлення ”Євроньюз” 
згідно пропонованих питань:

Чому цей сюжет потрапив до європейських новин? Чи пов’язано це тіль�
ки з наближенням виборів у Швейцарії?
Як ви думаєте, чому він викликав широку полеміку в суспільстві?
Чи характерні подібні ситуації лише для Швейцарії, чи можливі і в інших
європейських країнах? Чому ви так думаєте? 
Чи можлива поява такого чи подібного передвиборчого плакату в Ук�
раїні? Якою могла б бути реакція на нього українського суспільства?
За яких умов цей плакат можна вважати проявом дискримінації? Для
аналізу використайте виокремлені вами ознаки дискримінації. 

Д л я н о т а т о к :
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1 За матеріалами “Євроньюс”.



Расизм як найрадикальніший проявРасизм як найрадикальніший прояв
дискримінаціїдискримінації

Матеріал для вчителя

Обґрунтування та особливості заняттяОбґрунтування та особливості заняття

Матеріали заняття покликані не лише ознайомити учнів та учениць із понят�
тям расизму як найрадикальнішого прояву дискримінації, але й сформувати не�
гативне ставлення до будь�яких проявів дискримінації на расовому ґрунті. Пер�
ша частина заняття містить історичні матеріали, що дає можливість використову�
вати цей фрагмент на уроках всесвітньої історії, вивчаючи рух за громадянські
права у США в 1950–1960 роках. Важливим аспектом подання цього фрагменту є
обговорення ролі учасників руху за громадянські права: зокрема М. Л. Кінга,
а також держави, яка в особі президента, суддів Верховного Суду та представ�
ників збройних сил, визнаючи рівність громадян за конституційну норму, змогла
забезпечити її виконання. 

Друга частина заняття побудована на сучасних українських реаліях. За ба�
жанням вчитель може самостійно знайти актуальну добірку матеріалів на інтер�
нет�сайтах, які вказані як посилання у цьому занятті та наприкінці посібника 
в списку рекомендованої літератури. Метою роботи з цим блоком є продовжен�
ня формування навички розпізнавати прояви дискримінації на расовому, ет�
нічному ґрунті в повідомленнях ЗМІ про повсякденну ситуацію в Україні, роз�
почату на попередньому занятті. Важливим є наголошення на недопустимості
дискримінації, незалежно до кого вона застосовується – чи це громадяни Ук�
раїни чи громадяни�іноземці, які так само захищені Конституцією України та ін�
шими нормативними актами, в т.ч. міжнародними. Актуальною для досягнення
мети заняття є розмова про почуття людей, які зустрілися з дискримінацією. Робо�
та з картками має сприяти глибшому засвоєнню понять, що застосовуються 
в контексті розмови про права людини та дискримінацію. 

Останній блок присвячений роботі з поняттям расизм та підбиттям підсумків.
Варто підкреслити, що розмова про расизм не може бути завершеною лише кон�
статацією явища. Вмотивуйте учасників та учасниць до теми заняття “Як бороти�
ся з дискримінацією”. 
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Хід заняттяХід заняття

Крок 1
[20–30 хв.]

1. Оголосіть тему та мету заняття.
2. Попросіть учнів розглянути джерела блоку 1. Попросіть учнів проаналізувати

фото 1 за алгоритмом роботи з візуальним джерелом.* Наскільки самостій�
ною є позиція дівчинки та з якою метою зроблено фотографію? Поясніть
поняття сегрегації** або вивісіть аркуш паперу з поясненням.

3. Яку мрію мав Мартін Лютер Кінг? Для кого вона була актуальною у США в той
час? Поясніть, що рух за рівні права підтримувався і білими американцями,
які вважали расизм ганебним.

4. Який зв’язок між текстом 2 та фотодокументом 3? Чи можна вважати світ,
який зафіксований на цій фотографії, свідченням здійснення мрії М. Л. Кінга?

5. Чи можна зробити подібне фото в сучасній Європі. А в Україні? Чому?
6. Як учні вважають, завдяки чому здійснилася мрія М. Л. Кінга?
7. Запропонуйте учням історичну довідку про расову десегрегацію в освіті 

у США та фоторяд. Проведіть обговорення за питаннями:

Яка головна думка джерел блоку?
Роль яких органів та інституцій підкреслюють автори?
Яку роль відіграла держава у ліквідації сегрегації?

Крок 2
[20–30 хв.]

8. Підготуйте карточки (кількість комплектів залежить від кількості груп, що бу�
де утворена, – від 4 до 6) з написаними на кожній поняттями: асиміляція,
інтеграція, культурне різноманіття, дискримінація, сегрегація, депортація, ви�
мушена еміграція, ксенофобія, конфлікт, ворожнеча, права людини.

Тема 2 .  Расизм як  найрадикальніший прояв дискримінаці їТема 2 .  Расизм як  найрадикальніший прояв дискримінаці ї
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расова дискримінація;
сегрегація;

Ключові ідеїКлючові ідеї етнічний профайлінг;  правова відповідальність 
та поняттята поняття за расову дискримінацію;

роль держави та суспільства у запобіганні
расовій дискримінації

__________________

* Див. методику аналізу візуальних історичних джерел у виданнях “Нова Доба” Історія епохи очима
людини. Україна та Європа у 1900 –1939 рр. – К.: Ґенеза, 2004; Сучасні підходи до історичної освіти.
Методичні рекомендації до навчального посібника. – Львів: Українські технології, 2004.

** Сегрегація – політика примусового відокремлення групи населення від іншої за будь�якою ознакою.



9. Утворіть кілька малих груп. Частині роздайте текст 6 “Газетне повідомлення”,
частині – текст 7 “Офіційний документ”. Попросіть опрацювати тексти за за!
пропонованими до кожного уривка питаннями (по 7–10 хв. кожній групі)
та вибрати із комплекту карток два–три поняття, що найбільш повно, на дум!
ку учнів, відбивають суть ситуації. Без обговорення результатів роботи групи
обміняйте тексти в групах і попросіть опрацювати знову за тим же алгоритмом.
Попросіть (представників 2–3 груп на вибір чи за бажанням учнів) розповісти
про результати роботи. Картки, що обрали учні з усіх груп, вивісьте на дошку.
Варто це зробити не в хаотичному вигляді, а згрупувавши однакові. Вірогідно,
що всі групи чи більшість оберуть термін “дискримінація”. Запитайте учас!
ників, за якою ознакою вони кваліфікують наявну дискримінацію. Попросіть
коротко сказати про почуття, які викликали в них запропоновані ситуації.

Крок 3
[10–15 хв.]

10. Ознайомте учнів та учениць з повідомленням ЗМІ 8. Проведіть обговорення:
Про що йдеться у повідомленні?
Яка посадова особа є ключовою фігурою публікації?
Проти кого спрямоване зауваження міністра?
Як ставиться міністр до того, що його можуть назвати расистом? 
Якою має бути реакція у демократичному суспільстві на такі заяви пред!
ставника влади?

11. Роздайте учням текст 9–10. Зверніть увагу, до кого апелюють представники
Міжнародної Амністії. Попросіть у парах чи трійках підготувати перелік запи!
тань до міністра МВС на уявній прес!конференції “Україна і расизм” та озвучи!
ти їх. 

Крок 4
[15–20 хв.]

12. Попросіть учнів методом “мозкового штурму” визначити поняття расизму / ра!
сової дискримінації. Після цього роздайте уривки з інтернет!словника “Ві!
кіпедія” та міжнародного документу. Порівняйте визначення понять. 

13. Роздайте два – три великих аркуші паперу, на яких написано: “Расизм – це га!
небно, тому що...” Попросіть за чергою завершити речення у вільному фор!
маті. Розмістіть аркуші паперу в класній кімнаті чи в коридорі школи.

14. На домашнє завдання запропонуйте учням дізнатися, коли та у зв’язку з чим
відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискриміна!
ції* та підготувати виступ на шкільному радіо чи статтю до стіннівки.

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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__________________

* Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації був проголошений Генеральною
Асамблеєю ООН у 1966 році й щорічно відзначається 21 березня. У цей день у 1960 році південноаф!
риканська поліція відкрила вогонь по мирній демонстрації протесту проти законів режиму апартеїду
в селищі Шарпевіль. Масова розправа в Шарпевілі, під час якої були вбиті 69 демонстрантів, стала
поворотним пунктом в історії руху проти апартеїду.



Матеріал для учнів

Блок�1Блок�1

Фотодокумент 1

США, 1950�і рр.
На плакаті напис: “Не хочу ходити 
в школу з чорними”.

Текст 2. Сторінками історії

У 1963 році Мартін Лютер Кінг разом зі своїми
друзями організував найбільшу в історії США
демонстрацію за громадянські права. 28 серп#
ня близько 250 тисяч чорних і білих зібралися у
Вашингтоні в той час, коли конгрес обговорю#
вав законодавство про громадянські права.
Цього ж дня негритянські лідери мали розмову
з президентом Джоном Кеннеді. Тоді ж на схо#
динках Меморіалу Лінкольна Кінг проголосив

одну з найполум’яніших своїх промов “У мене є мрія”:

“Я мрію про те, що одного чудового дня наша країна підніметься, щоб жити
в повній відповідності з нашим кредо “Усі люди створені рівними”. 
Я мрію про день, коли ця країна прокинеться від сну і покаже свої справжні
переконання. 
Я мрію про те, що одного чудового дня на червоних пагорбах Джорджії си#
ни колишніх рабів і сини колишніх рабовласників зможуть сісти поряд за стіл
братерства... 
Я мрію про день, коли мої четверо дітей будуть жити у країні, в якій думка
про них буде складатися не за кольором їхньої шкіри, а за цілісністю їхньої
натури.
У мене є мрія, коли одного дня в штаті Алабама, губернатор якого цідить
сьогодні крізь зуби слова про “втручання і знищення”, ситуація зміниться,
і маленькі чорні хлопчики та чорні дівчатка візьмуться за руки з маленькими
білими хлопчиками і дівчатками та будуть гуляти разом, як брати і сестри...
Є в мене мрія...”1

Тема 2 .  Расизм як  найрадикальніший прояв дискримінаці їТема 2 .  Расизм як  найрадикальніший прояв дискримінаці ї
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1 Обрії порозуміння. – К.: Дух і літера, 2007. – С 147–148. 



Фотодокумент 3

Середня школа м. Бірмінгему, штат Алабама, США. 2006 р.

Фоторяд 4

Автомобіль Збройних сил
США привозить на навчан!
ня чорношкірих студенток.
США. Сер. 1950!х рр.

Активісти Руху за громадянські 
права на чолі з Мартіном Лютером

Кінгом супроводжують чорношкірих
дітей на навчання.

США. Сер. 1950!х рр.

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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Текст 5. Історична довідка

1954 рік. Верховний Суд США ухвалив вердикт щодо прецедентної справи
“Браун проти Ради з освіти”. У багатьох штатах США існували “білі” і “чорні”
школи. У 1951 році Олівер Браун учинив позов проти міської шкільної ради
від імені своєї восьмирічної дочки. Браун хотів, щоб його дочка ходила
до школи для білих, яка була в п’яти кварталах від їхнього будинку, а не
до школи для чорних на відстані 21 кварталу. Визнавши ці дві школи рівни(
ми, суд ухвалив рішення на користь Брауна. Тим часом батьки інших чорно(
шкірих дітей у штатах Південна Кароліна, Вірджінія і Делавер подали анало(
гічні позови. Суд штату Делавер визнав, що школи для чорних поступаються
школам для білих, й ухвалив перевести чорношкірих дітей у школи для
білих, але керівництво школи оскаржило це рішення у Верховному Суді.
Верховний Суд вислухав аргументи одночасно за всіма цими справами й по(
становив, що “сегрегація в муніципальних школах позбавляє чорношкірих
дітей “рівного захисту законами”. <...> 

Верховний суд США в 1955 р. ух(
валив ще одну постанову, нака(
завши “невідкладно розпочати
діяльність для повного виконан(
ня” попереднього рішення і до(
сягти расової інтеграції у школах
“якомога скоріше”. 

Але, незважаючи навіть на це,
спротив ухвалі Суду був вельми
широкий, і в деяких випадках бу(
ла потрібна готовність представ(
ників виконавчої влади вжити
силу для її виконання. Найвідо(
міші в цьому сенсі були події
1957 р., коли президент Дуайт
Ейзенгауер послав федеральні
війська в м. Літтл(Рок, штат Ар(
канзас, по тому, як губернатор
штату Орвіл Фобус відмовився
виконати наказ федерального

суду щодо расової інтеграції шкіл. Уперше після Громадянської війни феде(
ральні війська були використані на півдні США для захисту афро(американ(
ців. <...> 

26 жовтня 1992 р. президент Джордж Буш підписав указ № 12(525 про ство(
рення на честь постанови Верховного суду від 1954 р. Національного істо(
ричного музею “Браун проти Ради з освіти”. Музей розташований у м. Топек

Національна гвардія США забезпечують ви�
конання рішення Верховного Суду про расо�

ву інтеграцію шкіл.
м. Літтл�Рок, штат Арканзас, США.

Сер. 1950�х рр.



у початковій школі Монро, до якої ходила Лінда Браун майже півстоліття то�
му, до того, як школа була десегрегована*.1

Блок�2Блок�2

Текст 6. Повідомлення ЗМІ від 02.04.2008

ЗА ЩО НАС БИТИ? 
НАПЕВНО, ЗА ТЕ, ЩО МИ ЧОРНІ І НАС ЗДАЛЕКУ ВИДНО

Цього року, після серії розправ з іноземцями, українські правоохоронці на�
решті офіційно визнали, що расизм являє собою серйозну проблему. Мину�
лого місяця МВС оприлюднило офіційні дані про кількість представників
ультраправих сил, яких лише у столиці налічується близько 500. Саме вони,
як стверджують правоохоронці, стоять за нападами й убивствами чор�
ношкірих. 

<...> За офіційними даними, за всю історію України була тільки одна карна
справа, в якій відкрито йшлося про расизм – убивство нігерійця Кунуна Мібі
25 жовтня 2006 року (передбачається, що вирок прозвучить вже у квітні цьо�
го року). Водночас за три місяці цього року відбулися два вбивства і декілька
нападів на іноземців, говорячи про яких правоохоронці вживають слова
“ксенофобія” і “скінхеди”. 

<...> Студенти�іноземці нарікають на те, що живуть у нашій країні, як у в’яз�
ниці. Вони бояться гуляти в центрі міста, а коли і виїжджають туди, то тільки
групою. У темний час доби починається “комендантська година” – якраз ве�
чорами найчастіше нападають на іноземців. Наречена загиблого біженця із
С’єрра�Леоне Віктора Чарльза Оксана розповідала нам, що його друзі пере�
стали заходити в гості. “Вони бояться ходити там, де вбили Віктора, бояться,
що й самі можуть знайти смерть поруч з моїм будинком, – розповідала Ок�
сана. А втім, “не треба думати, що ми слабкі. Ми перемогли рабство, дикта�
тури, дамо собі раду і з расизмом”, – кажуть темношкірі, які живуть в Ук�
раїні, і в неофіційних розмовах додають, що, не покладаючись на допомогу
правоохоронців, уже починають озброюватися. 
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* тобто усунено розподіл учнів за расовою ознакою.
1 Черная сила [Електронний ресурс] / www.kontinent.org. – Медіагрупа “КОНТИНЕНТ”, 2008. – Ре�

жим доступу: http://www.kontinent.org/article_rus_48372e3b1fbf3.html; … [Електронний ресурс] /
amerika.gov. – Бюро міжнародних інформаційних програм Державного департаменту США, 2008. –
Режим доступу: http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0999/ijdr/pitts.htm.



<...> ”Що ж не подобається вашим расистам? Що ми платимо гроші за на�
вчання? Створюємо підприємства, даємо роботу не тільки собі, а й вам?
За що нас бити?” І сам собі відповідає: “Напевно, тому, що ми чорні і нас зда�
леку видно”.1

Чому українські правоохоронці визнали расизм “серйозною пробле�
мою”?
У якому розумінні вживається в тексті 6 вислів “комендантська година”?
Чому студенти–іноземці не сподіваються на допомогу правоохоронних
органів?
Як пояснити назву уривку “Ми чорні, і нас здалеку видно”?

Текст 7. Офіційний документ

ЗАЯВА ДО ХАРКІВСЬКОЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ГРУПИ

Я вимушений звернутися до вас із заявою про те, що тривалий час міліція
м. Харкова грубо порушує мої права людини і громадянина, передбачені
Конституцією України, законами, а також міжнародно�правовими докумен�
тами про захист прав людини. Мене регулярно без будь�яких причин і при�
водів зупиняють працівники міліції на вулицях міста й особливо в метро.
Оскільки жодних підстав, причин і приводів для того, щоб систематично “пе�
ревіряти мою особу” немає, я маю всі підстави вважати, що ці дії спричинені
моєю національністю і пов’язаною з нею зовнішністю. Такі перевірки відбува�
ються майже щомісяця, а іноді і двічі, і тричі на місяць. Жодного разу вони не
завершувалися будь�чим, крім формальних відписок про те, що проводи�
лись якісь заходи. На одну із моїх скарг мені прямо заявили письмово, що
мене зупиняли, тому що моя характерна зовнішність викликає в міліції по�
требу перевірити “законність мого перебування на території України і моє
громадянство”. Незважаючи на мої численні скарги на ці расистські дії мі�
ліції, незаконні зупиняння мене в метро і на вулицях продовжуються. Остан�
нього разу я був зупинений на ст. метро “Гагаріна” 11.02.08 р. – знову без
жодного приводу, причини і підстави. 

Таких перевірок, які ґрунтуються ні на чому, крім расових передсудів, і, мож�
ливо, на незаконних наказах і вказівках, зазнають, за моїми спостереження�
ми, якраз особи з зовнішністю “іноземців”, хоча народом України є люди всіх
національностей. 
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1 Влад Абрамов. “Исповедь киевского скинхеда” // Сегодня. – 2.04.08.



Я багато разів звертався зі скаргами і заявами до вищих і регіональних ор�
ганів міліції, проте ці незаконні перевірки за етнічною ознакою продовжу�
ються.

Я звертаюся до вас із проханням звернути увагу на практику етнічного про�
файлінгу – незаконних перевірок документів и затримань винятково за на�
ціональними ознаками.

Готовий надати всі наявні у мене документи, які підтверджують мої докази.1

На що скаржиться Вячеслав Манукян? 
Як міліціонери пояснюють причину перевірки документів громадянина
України, харківського юриста?
Які саме дії міліції В.Манукян називає расистськими? Чи погоджуєтеся Ви
з таким формулюванням? Обґрунтуйте.
Що, на думку учнів, означає “етнічний профайлінг”? Наскільки воно
доречне для опису ситуацій? Який зв’язок між етнічним профайлінгом
та дискримінацією?
Чому юрист звертається до громадської організації ХПГ та погоджується
на публікацію своєї заяви?

Блок�3Блок�3

Текст 8. Повідомлення ЗМІ від 16.07.08

[Міністр] дав прочухана міліціонерам за збільшення кількості іммігрантів
у Києві.

Під час колегії Головного управління МВС у Києві одним із тих, хто виступав,
був начальник відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
ГУ МВС Києва. 

“Скільки посвідок на проживання ви видали громадянам із далекого за�
рубіжжя?”, – спитав Луценко*. 
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* На момент публікації Ю. В. Луценко – міністр внутрішніх справ України.
1 Юрий Чумак. Похож на иностранца? – Правонарушитель [Електронний ресурс] / www.khpg.org. –

Інформаційний портал Харківської правозахисної групи, 2008. – Режим доступу: http://www.khpg.
org/index.php?id=1203540735&w.



“Сімдесят”, – відповів начальник відділу імміграції та реєстрації фізичних
осіб.

“Навіщо? У нас що, своєї робочої сили бракує? Хочете в Китай – беріть кви$
ток і їдьте туди у відпустку. Можете вважати мене расистом, але ще один
Харків або Одесу* я в Києві влаштувати не дозволю. Настанова така: ви$
даємо дозвіл, тільки якщо він одружився з нашою. Тому що з такими темпа$
ми мені доведеться запрошувати в’єтнамців і китайців у міліцію замість
вас”, – заявив Луценко.2

Текст 9. Повідомлення ЗМІ

А. За даними омбудсмена з прав людини Ніни Карпачової, від початку 
2008 року проти іноземців в Україні скоєно близько 200 злочинів, зокре$
ма 35 расистських нападів, із них 15 убивств. Київ посідає перше місце се$
ред українських міст за кількістю злочинів на ґрунті расизму. В міліції ка$
жуть, що в нас убивають іноземців не через їхній колір шкіри і національ$
ність, а з метою пограбування. “Тільки двома випадками нападу на іно$
земців зацікавилась СБУ і прокуратура, які і розслідують злочини на націо$
нальному ґрунті”, – запевняє начальник ЦВС ГУ МВС Києва Володимир
Поліщук.3

Б. У доповіді Amnesty International** “Україна: Уряд повинен вжити всіх
заходів для припинення расової дискримінації” йдеться про те, як влада 
не дотримується своїх зобов’язань щодо міжнародного права та відповідно
до національного законодавства у питанні гарантування права на захист від
дискримінації усім, хто проживає на території країни.

У період з 8$го по 10 липня делегація Amnesty International подала від$
повідним органам державної влади відомості і рекомендації, які містяться 
у доповіді, та закликала владу публічно визнати існування расової дис$
кримінації і вжити ефективних заходів для її подолання та захисту потен$
ційних жертв. 

Нікола Дакворт зауважила: “Ми вдячні владі за виявлене бажання зустріти$
ся з нами і за те, що деякі міністерства визнали існування проблеми расизму
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* Харків і Одеса мають найбільші громади вихідців із Азії, зокрема Китаю, серед українських міст.
** Міжнародна Амністія – міжнародна громадська організація, що займається захистом прав людини

в різних країнах.
2 КОНСТАНТИН Ъ$УСОВ. Киевская милиция отчиталась наполовину [Електронний ресурс] / www.

kommersant.ua. – Коммерсант, 2008. – Режим доступу: http://www.kommersant.ua/doc.html?DocID=
912970&IssueId=46967),.

3 Светлана Тучинская, Дмитрий Ульянов. На Троещине подрезали китайских студентов // Сегодня. –
26.06.08.



та дискримінації. Ми шкодуємо, що не існує спільного бачення проблеми
зростання расизму та необхідності її розв’язання”.4

Текст 10. Офіційною мовою

Українське законодавство та міжнародні правові документи, ратифіковані
Україною, – це повноцінний інструмент для протистояння проявам ксено$
фобії та дискримінації. Ст. 21 Конституції України зазначає, що всі люди є
вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужу$
ваними та непорушними. У ст. 24 зазначається також, що не може бути при$
вілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майново$
го стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Саме тому
у ст. 161 Кримінального кодексу України кримінально караними, а отже та$
кими, що становлять найбільшу небезпеку для людини і суспільства, визна$
ються злочини, пов’язані з порушенням рівноправності громадян залежно
від їх расової, національної належності або ставлення до релігії. <...> При
цьому особливо кваліфікуючими ознаками є вчинення таких дій, якщо вони
поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також їх вчинення служ$
бовою особою; вчинення їх групою осіб або якщо такі дії спричинили заги$
бель людей чи інші тяжкі наслідки.

Під діями, спрямованими на розпалювання національної, расової чи релі$
гійної ворожнечі та ненависті, треба розуміти будь$які дії (публічні виступи,
розповсюдження матеріалів у ЗМІ, їх поширення через комунікаційні мережі
тощо), якими винний висловлює своє явно негативне ставлення, огиду, не$
приязнь, ворожість до певних етнічних, расових чи релігійних груп з метою
викликати у багатьох осіб такі ж почуття і ставлення до таких груп, до їхньо$
го побуту, способу життя, культури, звичаїв тощо. При цьому не має значен$
ня, чи винному вдалося досягти своєї мети. Пряме чи непряме обмеження
прав громадян стосується будь$яких прав громадян, якими вони наділені
Конституцією України та Законами України.2
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4 Зростання расової дискримінації [Електронний ресурс] / amnesty.org.ua. – Міжнародна амністія
в Україні, 2008. – Режим доступу: http://amnesty.org.ua/index.php?option=com_content&task=
view&id=384&Itemid=26.

2 Ольга Горбачова. Homo xenophobicus: злочини “ненависті” [Електронний ресурс] / www.khpg.org. –
Інформаційний портал Харківської правозахисної групи, 2008. – Режим доступу: http://www.khpg.
org/index.php?id=1212047329&w=Homo+xenophobicu.
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Мовою документів

Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації*

Стаття 1.

У цій Конвенції вислів “расова дискримінація” означає будь�яке розрізнен�
ня, виняток, обмеження чи перевагу, основані на ознаках раси, кольору
шкіри, родового, національного чи етнічного походження, метою або
наслідком яких є знищення або применшення визнання, використання чи
здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній,
економічній, соціальній, культурній чи будь�яких інших галузях суспільного
життя.1

Раси’ зм – дискримінація осіб, суспільних груп, або частини населення, або ж
груп людей, політика переслідувань, принижень, завдання ганьби, насиль�
ства, нагнітання ворожнечі та неприязні, поширення відомостей, що паплю�
жать людину або частину людей; завдання шкоди за ознакою кольору шкі�
ри, етнічною, релігійною або національною приналежністю.2

Д л я н о т а т о к :
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* “Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації” набула чинності 4 січня
1969 р., для України – 7 квітня 1969 р.

1 Виклад фактів № 12. Комітет ліквідації расової дискримінації. Расова дискримінація: Діяльність Оp�
ганізації [Електронний ресурс] / www.khpg.org. – Інформаційний портал Харківської правозахисної
групи, 2008. – Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=1080656055.

2 Расизм [Електронний ресурс] / uk.wikipedia.org. – Вікіпедія, 2008. – Режим доступу: http://uk.
wikipedia.org/wiki/Расизм.



Антисемітизм як шлях Антисемітизм як шлях 
до дискримінаціїдо дискримінації

Матеріал для вчителя

Обґрунтування та особливості заняттяОбґрунтування та особливості заняття

Серед тем, пов’язаних із дискримінацією, особливе місце займає тема анти�
семітизму. Це пояснюється крайнім характером національної та релігійної во�
рожнечі і дискримінації, об’єктом якої стали євреї у ХХ столітті. Узаконений гено�
цид у роки нацистської диктатури та ІІ�ої Світової війни як історичне явище дає
можливість простежити класичний шлях від стереотипів до політичної ідеології
та не просто дискримінації, а злочинної практики знищення людей за етнічною,
релігійною та культурною ознаками. Незважаючи на те, що вивчення теми Голо�
косту для українських вчителів стає останніми роками доступнішим завдяки про�
ектам1, що здійснюються, та появі навчально�методичних видань2 з матеріалами
для уроків історії та позакласної роботи, включення теми антисемітизму у посіб�
ник з антидискримінаційної освіти видається авторам актуальним. У цьому кон�
тексті важливо ще раз показати, як радянська тоталітарна пропаганда використо�
вувала “образ ворога”, як належність до єврейства ставала не лише ідеологічним
жупелом, а тягла за собою для конкретних людей такі вияви дискримінації,
як цькування, позбавлення права на роботу, творчість та висловлювання власних
поглядів, заборону на еміграцію, вибір місця проживання, кримінальне пере�
слідування тощо. Автори зупинилися лише на конкретному історичному про�
міжку, оскільки саме в цей період – друга половина 1940�х – перша половина
1950�х рр. – прихований, т. зв. латентний антисемітизм вийшов назовні і став
частиною офіційної владної політики:
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1 Міжнародний проект “Анна Франк – урок історії. Джерела толерантності”, шкільний конкурс твор�
чих та дослідницьких робіт “Історія та уроки Голокосту” тощо.

2 Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900–1939 рр.: Навчальний посібник для 10 кла�
су. – К.: Ґенеза, 2004; Виховуємо людину і громадянина: Навчально�методичний посібник. – Дро�
гобич: ВФ “Відродження”, 2006; Назустріч пам’яті: Навчально�методичний посібник до фільму
про Голокост в Україні “Назви своє ім’я”. – Київ, 2007; Видання Інформаційно�педагогічного бюле�
теню “Уроки Голокосту” тощо.



“Євреї України, всі історичні землі якої після закінчення війни повністю
відійшли під контроль СРСР, були заручниками сталінської антиєврейської
політики, апогей якої припав на 1948–1953 роки. Саме в цей період остаточно бу"
ли закриті всі єврейські наукові, культурні, освітні заклади, перестали виходити
єврейські видання – газети і журнали на мові їдиш тощо. Євреїв звинувачували
у державній зраді, у шпигунстві на користь капіталістичних країн. У 1948 році був
закритий Єврейський Антифашистський Комітет (громадська організація, яка в
роки війни багато зробила для перемоги над нацизмом). У 1949 році в Києві при"
пинив свою діяльність Кабінет єврейського фольклору і літератури при АН УРСР.
У 1952 р. в Москві були розстріляні видатні єврейські письменники, більшість із
яких жили й писали на теренах України. У 1953 році відбулася т. зв. “справа ліка"
рів”, коли радянські лікарі єврейського походження (“убийцы в белых халатах”)
були звинувачені в замаху на життя самого “вождя и учителя”...Така абсолютно
відкрита політика державного антисемітизму з боку влади сприяла активізації
антиєврейських настроїв у радянському українському суспільстві...

Після смерті Сталіна в радянській Україні, як і в цілому СРСР, антисемітизм
не зник ні з владних установ, ні з суспільства, ні із свідомості людей. У 1960–
80 роки, в добу Хрущова та Брежнєва, він перестав бути відкритим, офіційно
засуджувався, проте існував у прихованій формі. Українські євреї, радянські гро"
мадяни, не мали своїх національно"культурних установ, засобів масової ін"
формації, повноцінного релігійного життя тощо. Синагоги, які були залишені,
жорстко контролював КДБ, “п’ята графа” в паспорті часто"густо була серйозною
перепоною для вступу на навчання чи влаштування на працю. Існували неофі"
ційні “норми” зарахування євреїв до вищих навчальних закладів... Антиізраїль"
ська політика Радянського Союзу, розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем
у 1967 році сприяли остаточній забороні контактів євреїв України зі своїми одно"
племінниками на Близькому Сході. На початку 1970"х українські євреї брали ак"
тивну участь у правозахисному, дисидентському русі в СРСР, боролися за право
на еміграцію до Ізраїлю. У цей час в українській радянській пресі постійно трива"
ла антиізраїльська (по суті антисемітська пропаганда), статті на кшталт “В сетях
сионизма”1 з’являлися періодично. Українські євреї не мали змоги офіційно вша"
новувати пам’ять загиблих родичів під час Голокосту. Наприклад, на щорічні ро"
ковини розстрілів у Бабиному Яру (28–29 вересня) компартійна влада Києва
жорстоко забороняла збиратися біля цього місця”.2

Опрацьовуючи матеріали “історичного блоку”, а також дані про сучасну си"
туацію із проявами антисемітизму в Україні, вчителю важливо показати, як мова
ворожнечі, пропаганда, використання стереотипів, відсутність критичного мис"
лення та імунітету проти маніпуляцій свідомістю створюють можливості для по"
ширення дискримінації на національному ґрунті. Ключові поняття теми неодно"
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1 „Правда Украины”. – 26 квітня 1972 р.
2 Дана коротка історична довідка, а також більшість документальних джерел параграфу люб’язно на"

дана Директором Українського центру вивчення історії Голокосту к.і.н. А. Ю. Подольським.



разово ставали ідеологічними кліше, що до нині впливають на їх сприйняття ча�
стиною суспільства як негативних та загрозливих. Порівняння визначень, що ма�
ють яскраво виражене ідеологічне забарвлення, має сприяти формуванню нави�
чок критичного мислення та аргументації.

Важливою з погляду протидії ксенофобії та дискримінації має стати розмо�
ва про солідарність та спільну відповідальність за створення клімату толерант�
ності та взаємоповаги в суспільстві.

Хід заняттяХід заняття

Крок 1
[8–10 хв.]

1. Повідомте учням, що на занятті розглядатиметься тема антисемітизму. За�
вданням учнів після роботи з матеріалами теми буде довести, що ідеологія
та практика антисемітизму є проявом дискримінації.

2. Попросіть учнів пояснити поняття “етнос – народ”, “нація”, “націоналізм”. Під
час розмови нагадайте, що поняття “нація” стало популярним з часів Великої
Французької революції і в більшості випадків послужило основою для ство�
рення сучасних європейських держав, у зв’язку з чим набуло переважно
політичного характеру. 
За наявності додаткового навчального часу вчитель може надати (чи при�
гадати, якщо уроки за такими темами проводилися раніше) інформацію 
про становище єврейського народу на землях, підлеглих Російській імперії 
та Австро�Угорській монархії в ХІХ столітті.5 Можна запитати учнів, як “смуга
осілості” чи визнання недійсними документів, укладених єврейськими мо�
вами, може трактуватися з сучасного погляду на права людини. 

3. Об’єднайте учнів у пари чи трійки й ознайомте їх з визначеннями понять
націоналізму та сіонізму. Зверніть увагу на дату публікації визначень. Про�
ведіть загальне обговорення:

Чим відрізняються ці визначення?
Які з них мають ідеологічний, пропагандистський характер? З чого це 
випливає?

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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Ключові ідеїКлючові ідеї
антисемітизм;  сіонізм;

та поняттята поняття
націоналізм;  космополітизм; 
толерантність

___________________

1 Нариси з історії та культури євреїв. – К.: Дух і літера, 2005. – С. 60–116. 



Яке ставлення викликають запропоновані визначення? 
Чому більшість людей старшого покоління негативно сприймають
поняття “український націоналізм”, “єврейський націоналізм”?

Крок 2
[25–30 хв.]

4. Утворіть кілька малих груп. Розподіліть між ними ролі: 
Представник ООН, що вивчає стан з правами людини в СРСР у пово)
єнний період.
Журналіст/ журналістка однієї із західноєвропейських чи американ)
ських газет, що хоче написати нарис про життя радянських євреїв.
Єврей чи єврейка, що мріє виїхати до держави Ізраїль і пише таємний 
щоденник.*

Дайте кожній групі набір документів із запропонованими питаннями та виз)
наченням антисемітизму і космополітизму. Попросіть ознайомитися з ком)
плектом джерел (з метою економії часу можна давати не весь комплект, 
а по кілька джерел, на вибір вчителя чи самих учнів, – випадково) та підготу)
вати невелике повідомлення, виходячи з ролі, яку отримала група. Під час
презентації спробуйте разом скласти перелік виявів дискримінації, що випли)
вають із документів. Ще раз наголосіть учням, що вони працюють над доку)
ментами, які стосуються другої половини 1940)х – початку 1950)х років.

Крок 3
[10–15 хв.]

5. Запитайте, чи зустрічалися учні в нинішньому українському суспільстві з про)
явами антисемітизму (учні можуть назвати випадки плюндрування цвинта)
рів, синагог, хуліганство щодо представників ортодоксального іудаїзму тощо
або сказати, що тепер антисемітизму нема).

6. Дайте учням текст 4)А,Б і попросіть опрацювати інформацію в парах або
трійках. Поставте запитання і зажадайте дати відповіді та пояснити їх:

Який зв’язок між зростанням кількості антисемітських публікацій 
та випадками ксенофобії, що надані у тексті 5)Б?
Чи є щось спільне у ситуації з антисемітизмом у 1940–1950 рр. та у наш 
час? 

В обговоренні другого запитання, якщо учні самі не звернуть увагу, зробіть
акцент на ролі держави.

7. Зачитайте уривок із заяви української інтелігенції 2006 року “Проти ксено)
фобії” і повідомте, що його підписали близько ста провідних письменників, 
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* Цій групі варто повідомити, що після проголошення держави Ізраїль у 1948 році багато євреїв, що
проживали в СРСР, виявили бажання виїхати в новоутворену країну. Однак офіційно та негласно
радянська влада відмовляла у цьому праві, так з’явилися “отказники” – “відмовники”.



вчених – істориків, філософів, політологів, богословів, літературознавців,
культурологів, журналістів – з України, країн Європи, США, Канади та ін. По"
просіть учнів прокоментувати заяву та її зміст і вказати небезпеку, про яку по"
переджають світові та українські інтелектуали.
Запитайте, хто несе відповідальність за прояви ксенофобії в суспільстві. У чо"
му, на думку учнів, полягає роль кожної людини у протидії дискримінації.
За наявності часу та навичок учнів брати участь у міні"дискусіях організуйте
обговорення за методом “Займи позицію” (“цілком погоджуюся” – “не пого"
джуюся” – “не можу визначитися”) твердження “За прояви ксенофобії в су"
спільстві відповідальність несе влада / держава”.

Крок 4
[3–5 хв.]

8. Обговоріть результати роботи над темою у широкому колі. Запитайте учнів,
які почуття і враження склалися в них після ознайомлення з поняттями та до"
кументами теми. Попросіть їх методом “мікрофон” (або методом мовчазної
дискусії) продовжити речення “Антисемітизм – це шлях до дискриміна�
ції, тому що...”

9. В якості домашнього завдання: зверніть увагу учасників заняття, що запропо"
новані матеріали блоку три стосуються 1997–2007 рр. Дані моніторингу
за 2007 – першої половини 2008 рр. свідчили про зменшення як кількості
антисемітських публікацій, так і кількості випадків нападів на цьому ґрунті.
Попросіть учнів зробити подібний моніторинг за матеріалами ЗМІ, вклю"
чаючи Інтернет, щодо ситуації наприкінці 2008 – на протязі 2009 років.

Д л я н о т а т о к :
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Матеріал для учнів

Блок�1Блок�1

1. З радянського словника іншомовних слів 1983 року видання:

Націоналізм – реакційна, буржуазна або дрібнобуржуазна ідеологія
та політика, що виявляється у проповідуванні національної винятковості
і національної зверхності. Націоналізм виступає як у формі розпалюван!
ня національної ворожнечі в межах однієї країни, так і у формі нацько!
вування народу однієї країни на народ іншої.1

Із сучасного словника�довідника 2003 року видання:

Націоналізм – психологія, ідеологія та політика в національному питанні,
основою якої є визнання пріоритету національного чинника в суспільно!
му розвитку. У політиці націоналізм – визначальний принцип державно!
го устрою абсолютної більшості країн нашої планети, в яких націю ро!
зуміють як одержавлений етнос.2

.2. З радянського енциклопедичного словника 1981 року видання:

Сіонізм – (від назви пагорбу Сіон у Єрусалимі) – реакційна шовіністична
ідеологія і політика єврейської буржуазії. Виник наприкінці ХІХ століття.
Висунув гасло створення в Палестині єврейської держави і переселення
туди всіх євреїв. Характерні риси сіонізму – войовничий шовінізм, ра!
сизм, антикомунізм, антисовєтизм. Керівні центри сіонізму розташовані
в Ізраїлі, де він є державною доктриною, а також у США.3

Із сучасного словника�довідника, 2003 року видання:

Сіонізм – (від назви пагорбу Сіон в Єрусалимі) – єврейський національ!
ний рух за створення держави; ідеологія і практика, яка панує в Ізраїлі
та багатьох єврейських громадах різних країн світу. Засновник сіонізму –
журналіст Теодор Герцль (1860–1904), що виклав ідеї сіонізму в книзі
“Єврейська держава”(1896). Вперше термін “сіонізм” використано 
у 1893 році доктором Натаном Бірбаумом у першій єврейській газеті Ні!
меччини, яку він заснував.4
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1 Словарь иностранных слов. – М.: “Русский язык”, 1983.
2 О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. Голокост в Україні (1941–1944): Словник!довідник. – К.: 2003. – С. 29.
3 Советский энциклопедический словарь. – М.: 1981. – С. 1224.
4 О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. Там же. – С. 42.



Блок�2Блок�2

Із сучасного словника�довідника 2003 року видання:

1. Антисемітизм – одна з форм національної нетерпимості, виражена 
у формі ворожого ставлення до євреїв – від нехтування у побуті, право�
вої дискримінації, до погромів. Антисемітизм сформувався історично
на базі релігійної мотивації як реакція на конфесійні особливості іуда�
їзму. На рубежі ХІХ–ХХ ст. антисемітизм перетворився на впливову по�
літичну ідеологію, остаточно втратив релігійну основу.1

2. Космополітизм (від грецького kosmopolites – громадянин світу) – ідео�
логія світового громадянства, яка надає пріоритетного значення загаль�
нолюдським цінностям і другорядне – національним проблемам.

Текст 1. Сторінками історії

А. Боротьба з “безродными космополитами” та “еврейскими буржу�
азными националистами”, 1948–1953 рр.:

Боротьба з “низькопоклонством перед Заходом” супроводжувалася бороть�
бою з космополітизмом. Космополітизм почали таврувати ще влітку�восени
1948 р. під час Берлінської кризи. <...>. Другий, більш серйозний наступ по�
чався навесні 1949 р., коли “Литературная газета” друкувала статті під гасла�
ми “Любов до Батьківщини, ненависть до космополітів”. Тут уже була оче�
видна спрямованість не проти зовнішніх, а проти внутрішніх ворогів. 6 серп�
ня вийшла друком відверта стаття якоїсь Д. Жантієвої “Космополіти – воро�
ги свого народу”. Внаслідок усього цього космополітизм почали трактувати
як “знаряддя холодної війни та загрозу для радянських людей”, а як носіїв
шкідливих ідей космополітизму – насамперед євреїв. Лікар Я. Л. Рапопорт
згадував: “Навіть розповсюджувався віршик: щоб не вважали антисемітом,
клич жида космополітом”.2

З чим пов’язана поява звинувачень у “низькопоклонстві перед Заходом”
та космополітизмі?
З кого сталінська пропаганда формувала образ внутрішнього ворога?
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1 О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. Голокост в Україні (1941–1944): Словник�довідник. – К.: 2003. – С. 29.
2 М. Бойцов, И. Хромова. Послевоенное десятилетие.1945–1955. – М.: МИРОС, 1999. 



Б. З виступу поета Андрія Малишка на зборах композиторів м. Києва
20 січня 1949 р.:

...Безрідні космополіти одностайно виступали проти радянської культури 
в усіх її видах. Космополітичні виродки Стебун, Адельгейм, Санов і компанія
знайшли своїх однодумців в особі Береговського, Гейліг, Хінчиної та ін.
Сіонізм Клебанова, який виявився в симфонії пам’яті жертв Бабиного Яру,
співзвучний сіонізмові Первомайського і Голованівського...1

Який емоційний настрій домінує у тексті. Якими засобами він переданий?
У чому звинувачуються люди, згадані у виступі А.Малишка? Де звучить
виступ?
“Симфонія пам’яті жертв Бабиного Яру” – це музичний твір. Який зв’язок
між музикою і сіонізмом в інтерпретації А. Малишка? 

Текст 2. Офіційні документи

А. Характеристика кандидата мистецтвознавства Арона Яковича Бе%
реговського. Підготовлена директором консерваторії А. Климовим:

Кандидат мистецтвознавства Береговський Арон-Мойше Янкелевич працю-
вав від 1937 до 1941 року завідувачем кабінету музичної етнографії і педаго-
гом з музфольклору в Київській Держконсерваторії та лектором з народної
творчості з 1947 по 1949 рік..., і, крім педагогічної роботи, жодної іншої ро-
боти, в тому числі і громадської, не проводив... У консерваторії він прово-
див заняття із студентами 1 і 2 курсів з української народної музичної твор-
чості. Ці заняття він проводив з реакційно-формалістичних позицій..., тобто
давав тільки абстрактний аналіз української народної творчості, цілковито
замовчуючи зв’язки народної творчості з суспільно-політичним і еко-
номічним життям, орієнтував студентів на вивчення тільки дожовтневого*

музичного фольклору... Космополітичні позиції Береговського, що знайшли
вираз у його “наукових” працях (“Єврейський фольклор”) були викриті...
У зв’язку з викриттям Береговського як носія ідей буржуазного космопо-
літизму, він був звільнений з викладацької роботи...2 

Чим займався педагог Київської консерваторії Арон Береговський?
Які заняття він проводив зі студентами 1 і 2 курсів?
У чому директор консерваторії звинувачує викладача Береговського?
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* дожовтневий – тобто той, що існував до більшовицької революції 1917 р.
1 Михаил Мицель. Евреи Украины в 1943–1953 годах. Очерки документированной истории. – К.: Дух

і літера, 2004. – С. 195.
2 Державний архів міста Києва, Ф., р-810, оп., 2, спр., 5, арк., 7.



За що був звільнений завідувач кабінету музичної етнографії та фольк�
лору? 

Б. Інформація секретаря Київського обкому КП(б)У А.Гризи секрета�
реві ЦК КП(б)У Л. Мельникову “Про звинувачення єврейських на�
ціоналістів у контрреволюційних злочинах”, 2 липня 1952 р. :

...Ця група єврейських націоналістів на чолі з Гендельштейном, починаючи
з 1947 по 1952 рік, систематично збираючись на квартирах, будучи вороже
налаштована проти Радянської влади, обговорювала політику партії з на�
ціонального питання в контрреволюційному націоналістичному дусі, зводи�
ла наклепи на радянську дійсність, вихваляючи буржуазну державу Ізраїль,
вважаючи її своєю Вітчизною, а Радянський Союз тільки місцем народження
і місцем проживання...1

У чому звинувачували “єврейських націоналістів”?
Як ви розумієте словосполучення націоналістичний контрреволюційний
дух”?
Чи вважалася б меншою провина “єврейських націоналістів”, якби дер�
жава Ізраїль проголосила будівництво соціалізму за радянським зраз�
ком?

В. П. Вільховий. Голова Ради релігійних культів при ЦК КП(б)У про
надходження в синагоги маци* (1957–1958 рр.):

Спостерігаючи таке ставлення до отриманої маци з Ізраїлю, ми дійшли вис�
новку, що Ізраїль, надсилаючи мацу пакунками в СРСР, розраховує в такий
спосіб розпалювати націоналістичні настрої серед окремих груп віруючих
євреїв і тому, якщо релігійна громада не листується з Ізраїлем, то бажано ма�
ти таке становище, коли керівники єврейських громад будуть відмовлятися
від отримання цих пакунків з мацою*.2

Чому з держави Ізраїль посилали до СРСР поштові пакунки з мацою?
Якою б була реакція радянської влади – подібною чи відмінною, – якби
з Канади українські емігрантські товариства надсилали до України
пакунки з писанками? Обґрунтуйте.

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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* маца – святковий ритуальний бездріжджовий хліб, що вживається під час Песаха – єврейського
свята в пам’ять про вихід євреїв з Єгипту.

1 Михаил Мицель. Евреи Украины в 1943–1953 годах: Очерки документированной истории. – К.: Дух
і літера, 2004. – С. 240.

2 Михаил Мицель. Общины иудейского вероисповедания в Украине [Електронний ресурс] / www.
judaica.kiev.ua. – Інститут іудаїки, 1998. – Режим доступу: http://www.judaica.kiev.ua/eg9/mizel/
miz3.htm.



Текст 3. Сторінками історії

А. Дані про заголовки всесоюзних та республіканських газет у 1949 р. 

Заголовки всесоюзних і республіканських газет нагадували фронтову сти�
лістику заголовків�закликів: “До кінця розгромити антипартійну критику”
(“Правда Украины”. 19 лютого 1949 p.), “Рішуче викрити підступні дії буржу�
азних естетів” (“Літературна Україна”. 26 лютого 1949 р.), “До кінця розгро�
мити космополітів�антипатріотів!” (“Правда Украины”. 6 березня 1949 p.).
Незабаром, у квітні–травні 1949 p., кампанія в пресі проти “космополітів”
різко пішла на спад (очевидно, внаслідок негативної реакції громадськості
Заходу, включно з її лівими колами).1

Б. Повідомлення ТАРС* від 13 січня 1953 р.

Якусь годину тому органами держбезпеки було розкрито терористичну гру�
пу лікарів, які ставили за мету шляхом шкідницького лікування вкоротити
віку активним діячам Радянського Союзу. <...> Документальними даними,
дослідженнями, висновками медичних експертів та зізнаннями заарештова�
них установлено, що злочинці, будучи замаскованими ворогами народу,
здійснювали шкідницьке лікування хворих і підривали їхнє здоров’я. <...>
Слідство встановило, що члени терористичної групи, використовуючи своє
становище лікарів і зловживаючи довір’ям хворих, умисно злочинно підрива�
ли здоров’я останніх, свідомо ігнорували дані об’єктивного дослідження
хворих, ставили їм неправильні діагнози, які не відповідали справжньому
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* Телеграфне агенство Радянського Союзу – володіло винятковим правом на розповсюдження інфор�
мації про події за межами СРСР.

1 Нариси з історії та культури євреїв. – К.: Дух і літера, 2005. – С. 215.



характерові їхніх захворювань, а потім неправильним лікуванням губили їх.
<...> Встановлено, що всі ці лікарі�вбивці, нелюди, потоптали священний
прапор науки й осквернили честь діячів науки, – були найманими агентами
іноземної розвідки.
<...> Слідство завершиться найближчим часом.1

В. Погляд сучасного дослідника

Цілу другу половину січня ідеологічні працівники, лектори, пропагандисти,
а також преса та радіо трубили про нові “звірства” “лікарів�убивць”. Їх обви�
нувачували в шпигунстві проти Країни Рад, до того ж, звинувачуючи, напри�
клад, братів Бориса і Михайла Коганів у шпигунстві, слідчі одного із них “при�
писали” до японської розвідки, а другого – до англійської. Академік Мирон
Вовсі, генерал, головний терапевт Радянської Армії, який у роки війни зро�
бив великий внесок у порятунок від смерті тисяч фронтовиків, був “припи�
саний” до фашистської розвідки, хоч він наполегливо просив слідство лише
про одну “милість”: зняти з нього це обвинувачення, оскільки багато його
рідних у роки війни були по�звірячому вбиті німецькими фашистами.
Серед “нелюдів роду людського” – так арештованих офіційно іменували
газети й радіо – був і особистий лікар Сталіна Володимир Виноградов. Як
розповів Микита Хрущов на ХХ з’їзді партії, саме Виноградов на початку
1952 року виявив у Сталіна значне погіршення стану здоров’я у зв’язку з пе�
ренесеними інсультами і порекомендував відійти від активної діяльності.
Коли Берія сказав про це Сталіну, той шалено вибухнув: “У кайдани його,
у кайдани!” – кричав він, і доля Виноградова була, певно, вирішена.
Українські чекісти, рівняючись на Москву, теж затіяли власну “справу
лікарів”. Було заарештовано 36 осіб. Головним обвинувачуваним “призна�
чили” відомого терапевта й ендокринолога Віктора Когана�Ясного, який “ке�
рував створеною ним за підтримки американських імперіалістів і сіоніст�
ських кіл Заходу терористичною організацією з числа єврейських буржуаз�
них націоналістів”. Саме Коган�Ясний першим у СРСР застосував тоді ще но�
вий препарат – інсулін – для лікування хворих на цукровий діабет і цим вря�
тував життя мільйонам людей.2

У чому звинуватили частину лікарів у “справі” 1953 р.?
Хто були люди, що потрапили як підсудні у “справу лікарів”? Якими були
їхні професійні якості?
Яка особиста роль Сталіна у “справі лікарів” 1953 р.? Чому вона вва�
жається антисемітською?

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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1 Дело врачей [Електронний ресурс] / www.chorninter.com. – Friends club "Вы Чье, Старичье?", 2005. –
Режим доступу: http://www.chorninter.com/modules.php?name=News&file=article&sid=481.

2 Валерій Дружбинський. Останній злочин Тирана [Електронний ресурс] / www.dt.ua. – Дзеркало
тижня, 2003. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3150/37257.



Г. Про результати ідеологічної кампанії 1945–1948 рр.

В результаті проведеної ідеологічної кампанії з радянських і партійних уста�
нов, із вузів, шкіл, лікарень і наукових колективів лише за 1945–1946 роки
в Києві було звільнено понад вісім тисяч громадян єврейської національ�
ності. Власне, Київ лише повторював усе, що робилося в Москві, і приміряв
рішення партії до місцевих умов. А тим часом кампанія антисемітизму наби�
рала обертів. У пресі і на радіо зникли прізвища євреїв – солдатів, офіцерів
і генералів, замовчувалася їхня роль у перемозі над фашизмом. Почали ви�
лучати з бібліотек книги Едуарда Багрицького, Василя Гроссмана, Михайла
Свєтлова, Йосипа Уткіна, Бориса Пастернака і багатьох інших. Було розсипа�
но у видавництві і заборонено “Чорну книгу” про злочини фашистських оку�
пантів проти євреїв у роки війни. Закривалися єврейські газети та журнали,
театри та видавництва. <...>. Почалися масові арешти діячів єврейської
культури. Заарештовано Єврейський антифашистський комітет (ЄАК), який
під час війни зібрав у США й інших країнах мільйони доларів для перемоги.
Серед обвинувачуваних: єврейські письменники Перец Маркіш, Лев Квітко,
Іцик Фефер, Давид Бергельсон, актор Веніамін Зускін, академік Ліна Штерн.
Усім підсудним (окрім біолога Л. Штерн, про яку казали, що Сталін зберіг їй
життя, думаючи, що вона володіє секретом довголіття) винесено смертний
вирок. Більше ста письменників, поетів, учених, артистів, службовців, пар�
тійних і радянських робітників єврейської національності були засуджені
до 25 і 10–15 років таборів і в’язниці.1

У чому полягала кампанія антисемітизму у 1945–46 рр.?
Який з описаних проявів антисемітизму вражає вас найбільше? Чому?
Як можна охарактеризувати державний антисемітизм в СРСР з погляду
права і моралі?

Д. Прояви антисемітизму в СРСР. Погляд сучасного дослідника

“Справа лікарів” була останнім оскалом Сталіна. Але антисемітизм, хай не
офіційний, не державний, а прихований, на рівні пересічного партійного
керівника і чиновника, продовжував існувати. Єврейських юнаків не брали
на навчання у військові ВНЗ й інститути міжнародних відносин. Щоб вступи�
ти до звичайного інституту чи університету, єврей мусив скласти всі іспити
не на “п’ять”, а, як мінімум, на “шість”. Службові східці теж мали межу, вище
від якої єврею не можна було піднятися. Він міг бути гарним секретарем
первинної парторганізації, конструктором, лікарем, науковцем, інженером,
журналістом... Але не міг стати секретарем райкому партії, генеральним
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тижня, 2003. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3150/37257.



конструктором, головним лікарем, директором НДІ, директором заводу,
редактором газети... Можливо, бували винятки, але вони лише підтверджу�
ють це правило.1

Блок�3Блок�3

Текст 4. Офіційні документи

А. Дані моніторингу Конгресу національних громад України 2007 р.:

Динаміку зростання антисемітизму наочно демонструє порівняння кількості
антисемітських публікацій за 10 років, починаючи з 1997 року, коли ця кіль�
кість була мінімальною за всі роки незалежності.

Динаміка антисемітських публікацій за період 1997–2007 рр.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
143 265 250 161 161 149 258 379 661 676 542

<...> Аналіз періодичних видань, у яких друкувалися тексти антисемітського
характеру, свідчить, що збільшення кількості публікацій відбулося за раху�
нок видань, які є власністю Міжрегіональної академії управління персона�
лом (МАУП) або спонсоруються нею, а саме журнал “Персонал”, газети
“Персонал плюс”, “За вільну Україну плюс”, “Українська газета плюс”,
“Інформаційний бюлетень”.

Велика кількість публікацій у виданнях, підконтрольних МАУПу, перепов�
нені агресивними ксенофобськими настроями щодо євреїв, росіян, мігран�
тів з близького та далекого зарубіжжя. Про ступінь агресивності можна скла�
сти уявлення, тільки подивившись на назви статей (взяті з газети “Персонал
плюс”): “Проти доктрини єврейського расизму”, “Бабин Яр: трагедія як товар
для ґешефту”, “Шабаш сіоністів”, “Хабад – організатор війни проти Украї�
ни”, “Хабад�Любавич – вбивці наркотиками”, “Бнай Брит” – орден юдо�ма�
сонів”, “Богообрані” проти українців”, “Юдеї, тримайтеся подалі від влади
і грошей!”, “Сіонізм – ідеологія дегенерації” і т. ін.”2
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2 В’ячеслав Лихачов. Антисемитские акции и публикации в периодических изданиях Украины
2006 года // Права людини в Україні – 2006. XII. Деякі аспекти права на захист від дискримінації
та нерівності [Електронний ресурс] / helsinki.org.ua. – Українська Гельсінська спілка з прав людини,
2007. – Режим доступу: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1187753365#_ftn8.
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Б. Дані моніторингу правозахисних організацій щодо проявів ксено�
фобії в Україні:

У 2006 році моніторинг КНГУ зафіксував п’ять випадків насильства щодо
євреїв, 16 актів вандалізму. Наведемо декілька прикладів.

28 серпня 2005 р. – у м. Києві на двох студентів юдейського навчального за&
кладу напала група наці&скінхедів, які жорстоко побили своїх жертв, вигуку&
ючи антисемітські висловлювання. Одна з жертв, Мордехай Моложенов,
внаслідок нападу опинився у стані коми. Трьох затриманих підозрюваних
звинуватили у “хуліганстві”.

11 вересня 2005 р. – у Києві, на території Національного комплексу “Експо&
центр України”, кілька підлітків напали на двох громадян Ізраїлю – батька,
раввина Міхаеля Меніса, та його сина Мордехая. Міліція затримала напад&
ників; двом із них висунули звинувачення у “хуліганстві”.

20 квітня 2006 р. – у м. Дніпропетровську на молодого юдея Х. Гоброва,
який виходив із синагоги, напала група молодих людей. Х. Гобров отримав
ножове поранення і важку травму голови. За кілька днів до цього на цент&
ральній площі Дніпропетровська на чотирьох єврейських підлітків напала
група неонацистів.

23 червня 2006 р. – у м. Кіровограді закидано камінням місцеву синагогу.
За словами представників єврейської громади міста, це стало п’ятим подіб&
ним випадком від початку 2006 р.1

В. Заява української інтелігенції 
“Проти ксенофобії, за європейську Україну”. 

<...> Байдужість держави до антисемітизму й інших проявів нетерпимості
на національному ґрунті перешкоджає формуванню української політичної
нації, тобто спільноти всіх громадян України незалежно від їхньої етнічної
приналежності.

Піком дедалі потужнішої антисемітської кампанії, веденої під струхлявілим
каґебістським прапором “антисіонізму”, стало ганебне звернення до Прези&
дента України, Голови Верховної Ради і Голови Верховного Суду, в якому
керівники МАУП і ще деяких буцімто патріотичних організацій, два народ&
них депутати України, а також близько сотні “науковців, громадських і по&
літичних діячів” вимагають “припинити злочинні дії організованого єврейст&
ва в Україні”, послуговуючись фразеологією й арґументами, які, на наш

___________________

1 Вячеслав Лихачов. Антисемитские акции и публикации в периодических изданиях Украины
2006 года // Права людини в Україні – 2006. XII. Деякі аспекти права на захист від дискримінації
та нерівності [Електронний ресурс] / helsinki.org.ua. – Українська Гельсінська спілка з прав людини,
2007. – Режим доступу: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1187753365#_ftn8.



погляд, вочевидь суперечать нормам Конституції і чинного законодавства
та беззаперечно заслуговують на осуд з боку кожного, хто вважає себе сві�
домим і відповідальним громадянином своєї країни.

На жаль, ані жодна з “гілок” державної влади, ані впливові засоби масової
інформації, ані загальнонаціональні громадські організації, ані, нарешті,
широка громадськість – майже ніхто з них і майже ніхто з нас не визнав
за потрібне вчасно дати чітку оцінку і жорстку відсіч цій людиноненавис�
ницькій і, зрештою, антиукраїнській істерії. Відтак аналогічних звернень по�
більшало, аж поки на початку червня МАУП влаштувала у Києві “IV все�
світню конференцію” на тему “Діалог цивілізацій: сіонізм – найбільша загро�
за світовій цивілізації”, що її тональність та ухвали змусили відповідального
працівника секретаріату Президента України нарешті згадати про “міжна�
родний імідж” України, засудити “підтримку проявів антисемітизму” й від�
межуватися від ксенофобної позиції МАУП, оскільки вона суперечить полі�
тиці української держави.

Водночас мусимо визнати, що українське суспільство, а надто український
освічений клас досі не спромоглися навіть на такий декларативний жест. Та�
ка байдужість уже дається взнаки, прямо перешкоджаючи творенню україн�
ської політичної нації та реальному рухові України в бік демократичних єв�
ропейських цінностей...1

Д л я н о т а т о к :
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Яку дискримінацію називають Яку дискримінацію називають 
гендерною?гендерною?

Матеріал для вчителя

Обґрунтування та особливості заняттяОбґрунтування та особливості заняття

Матеріали до цієї теми покликані надати учням та ученицям розуміння по�
ширеного типу дискримінації, який у суспільстві не відчувається як загрозливий
чи наявний. Якщо, незважаючи на складність визнання українською владою ра�
сової дискримінації, українське суспільство на загал визнає неприпустимість
цього явища, то щодо гендерної дискримінації суспільство не є стурбованим.
Соціологічні дослідження, що проводилися,1 виявляють певну “нечутливість”
не лише чоловіків, але й жінок стосовно розподілу ролей у сучасному житті. Ме�
тою цього заняття є показ прикладів гендерної дискримінації, яка є дуже розпов�
сюдженою, попри законодавчо закріплену рівність чоловіків і жінок, що на прак�
тиці виглядає радше як ритуальні обов’язки щодо демократичного законодавст�
ва. Показовим у цьому сенсі є аналіз відбиття гендерних проблем в українському
законодавстві, зроблений Тетяною Хомою:

“Мабуть, найцікавішим віддзеркаленням у праві ставлення Української дер�
жави до жінки є положення ст. 24 Основного Закону. Там сказано таке: “Рівність
прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками мож�
ливостей у громадсько�політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і про�
фесійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо
охорони праці і здоров`я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням
умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим
захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства,
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і мате�
рям”. На погляд пересічного, не обтяженого боротьбою за гендерну рівність оби�
вателя, все виглядає дуже гарно і навіть прогресивно. Проте це лише на перший
погляд пересічного обивателя. Насправді ж тут можна зробити кілька істотних
зауважень. По�перше, щодо некоректності формулювання принципу гендерної 
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рівності. Держава надає жінкам рівні з чоловіками права так, ніби ті, відповідно
до базового принципу прав людини, їх не мають від народження. Інша річ, що
вони не є забезпечені та захищені належним чином (і саме це, а не милостиве на"
дання таких прав, є завданням держави!), проте всі люди (незалежно від статі)
мають усі права людини, закріплені у “Загальній декларації прав людини”
та інших міжнародних стандартах. А по"друге, вже тут спостерігається турбота
держави про материнство та ігнорування батьківства... Тому позитивним у цій
нормі можна вважати лише те, що принцип гендерної рівності все ж таки за"
кріплено, однак те, як саме це зроблено, вимагає корекції”.1

Перша частина заняття (блок 1–2) присвячена виявленню та подоланню ген"
дерних стереотипів, які на рівні суспільної свідомості виступають як основа дис"
кримінації за статевою ознакою. Вчителю слід дуже уважно й обережно, макси"
мально толерантно проводити запропоновані вправи, як і будь"яку іншу роботу
із виявлення стереотипів, адже учасники і учасниці заняття – це підлітки із сімей
з різним ступенем авторитарності чи демократичності взаємостосунків по лінії
“батько – мати”, “батьки – діти”, “повна – неповна сім’я”. Основою розмови
про гендерні ролі має бути положення про рівність людей незалежно від статі
згідно з положеннями “Загальної декларації прав людини”. Учням варто наголо"
сити на довготривалій історії утвердження рівності жінок, починаючи із руху суф"
ражисток і феміністичного руху2 і завершуючи інформацією про те, що міжнарод"
на спільнота в особі ГА ООН ухвалила “Конвенцію про ліквідацію всіх форм дис"
кримінації щодо жінок” лише у 1979, а “Декларацію проти використання насиль"
ства проти жінок” – у 1993 році. За браком часу історичну довідку з цього питання
можна запропонувати як випереджувальне чи як завершальне домашнє завдан"
ня, що варто зробити як збирання “портфоліо”, виготовлення стіннівки, шкільної
газети тощо.

Друга частина заняття має вивести учнів та учениць на розуміння глибини
суспільних проявів гендерної дискримінації. Слід остерігатися формування уста"
леного образу гендерної дискримінації лише із жіночим обличчям, хоча вона
здебільшого виглядає саме так. Ще в першому сюжеті з оголошеннями праце"
давців варто звернути увагу на “чоловічу” складову, а наприкінці також не оми"
нути розмови про звичну практику надання саме жінкам пріоритетного права
на виховання дітей. 

Результатом роботи над поняттям гендерної дискримінації має стати розу"
міння необхідності гендерної рівності та формування гендерної культури як про"
цесу справедливого партнерства у визначенні та втіленні суспільних, політичних,
економічних, культурних цілей та завдань.
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gender.ntu"kpi.kiev.ua, hppt://www.gender.ru, hppt://www.undp.sk./genderlibrary.



Хід заняттяХід заняття

Крок 1
[12–15 хв.]

1. Запропонуйте учням, не повідомляючи теми заняття, ознайомитися з оголо�
шеннями працедавців 1 та визначити, чи присутня тут дискримінація, чи ні.
Коли так, то за якою ознакою. Якщо учні матимуть труднощі з пошуком ознак
дискримінації в оголошеннях, запитайте, чи лише чоловік у першому та чи
жінка у другому оголошеннях можуть виконувати покладені працедавцем
обов’язки. Зверніть увагу учнів на вимогу щодо віку – чи залежить якість ви�
конання запропонованої роботи від статі та віку робітника?

2. Розгляньте з учнями джерела 2 (плакати). Запитайте, що в них спільного, що
відмінного. Що поєднує, на думку учнів, оголошення працедавців та плакати?

Крок 2
[15–20 хв.]

3. Запропонуйте учням наступну вправу. Напишіть на дошці чи фліпчарті два
словосполучення: “справжня жінка”, “справжній чоловік”. Запропонуйте уч�
ням методом “мозкового штурму” висловити асоціації щодо цих понять, сте�
жачи, аби учні висловлювалися за чергою та не критикували висловлювань
один одного. Після укладеного списку обговоріть ті ознаки, що збігаються
в обох стовпчиках. Запитайте, чим це можна пояснити. Якщо учні будуть на�
зивати лише типово маскулінні чи жіночі риси до кожного поняття, зробіть
підказки на зразок: чи може чоловік бути ніжним, добрим, а жінка – муж�
ньою, спортивною, лідером тощо.

4. Запропонуйте для опрацювання в малих групах текст 3 та 4. Запитайте, що
об’єднує роботу щодо понять та тексти 3–4. Стимулюйте учнів до вживання
поняття “стереотипи”.

5. Запропонуйте визначення 5 поняття “гендер”, звернувши увагу на соціальний
характер поняття, на відміну від поняття “стать”, яке відбиває біологічні харак�
теристики особи. Запитайте учнів, як вони сформулюють тему заняття.

Крок 3
[15–20 хв.]

6. Ознайомте учнів зі статистикою. Запитайте, чи ці цифри якось стосуються по�
няття “рівність” чи “дискримінація”, наскільки така ситуація типова чи зако�
номірна. Вислухайте якомога більше учнів та учениць, стимулюючи різні 
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погляди. Повідомте, що 18 грудня 1979 року Генеральна Асамблея ООН прий�
няла Конвенцію ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок”,
у якій зазначено:

усі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах;
держави�учасниці Міжнародних пактів про права людини зобов’язуються
забезпечити рівне для чоловіків та жінок право користування всіма еко�
номічними, соціальними, культурними, громадянськими та політичними
правами;
незважаючи на визнання рівних прав чоловіків та жінок, у різних Міжна�
родних документах, як і раніше, має місце значна дискримінація щодо
жінок.

Для цілей цієї Конвенції поняття “дискримінація щодо жінок ” означає будь�
яке розрізнення, виняток або обмеження за ознакою статі, яке спрямоване
на ослаблення або зводить нанівець визнання, користування або здійснення
жінками, незалежно від їхнього сімейного стану та на основі рівноправності
чоловіків і жінок, прав людини і основних свобод у політичній, економічній,
соціальній, культурній, громадській або будь�якій іншій галузі.*

7. Об’єднайте учнів у кілька малих груп. Роздайте їм тексти з уривком україн�
ського законодавства щодо жінок 7 та уривок із дослідження про права жінок
8. Попросіть учнів та учениць знайти у статті 3 закону ті напрямки державної
політики, які не реалізуються, згідно зі звітом правоохоронних організацій.
Стимулюйте учнів наводити додаткові приклади нерівності жінок і чоловіків,
які їм відомі з власного життя чи повідомлень ЗМІ. Проведіть загальне обго�
ворення, акцентуючи увагу на тих сферах суспільного життя, де виявляється
найбільша нерівність. Запитайте учнів про їх погляд на причини такої ситу�
ації. Поверніться до теми уроку і ще раз поставте запитання: “Яку дис�
кримінацію називають гендерною?”. В разі, якщо учні та учениці будуть ак�
центувати увагу на дискримінації лише жінок, зверніть увагу на визначення
поняття “гендер”.

Крок 4
[15–20 хв.]

8. На попередньому етапі заняття відбулася робота учнів із прикладами дис�
кримінації жінок. Поверніться до результатів вправи про стереотипи щодо
гендерних ролей, що виконувалася на 2 етапі заняття. Запитайте, чи можлива
дискримінація чоловіків? Вислухайте учнів та учениць, не коментуючи їхніх
висловлювань.

9. Роздайте тексти 9 та 10. Після ознайомлення попросіть учнів у малих групах
укласти “Звернення до влади” чи “Пам’ятку рівності”, в яких викласти принци�
пи попередження дискримінації за гендерною ознакою.
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* Цей текст варто виписати на аркуш паперу та вивісити на стіну або на дошку.



Матеріал для учнів

Блок�1Блок�1

1. Інтернет�оголошення про можливості працевлаштування
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МЕНЕДЖЕР з розвитку напрямку 
(волоконно�оптичні кабельні системи

та їх устаткування)

Вимоги: 
Торговій компанії, яка працює на ринку
телекомунікацій, охоронних мереж і сис�
тем передавання даних, потрібен МЕНЕ�
ДЖЕР з розвитку напрямку (волоконно�
оптичні кабельні системи й устаткування).

Функціональні обов’язки:
• Розвиток товарного напрямку (воло�

конно�оптичні кабельні системи й устат�
кування).

• Ведення VIP клієнтів.
• Проведення презентацій і тренінгів для

клієнтів та співпрацівників.
• Контроль роботи менеджерів.
• Маркетингові заходи (участь у вистав�

ках, реклама).

Вимоги:
• Чоловік від 23 до 30 років.
• Вища освіта у сфері телекомунікацій

обов’язкова.
• Досвід роботи на аналогічній посаді від

2�х років.
• Знання ринку телекомунікацій.
• Упевнений користувач ПК.

Особистісні якості:
Цілеспрямованість, клієнтоорієнтованість,
навички роботи в команді, відповідаль�
ність, комунікабельність, ретельність,
гнучкість.

Чекаємо на Ваші резюме.

Управляюча компанія великого бага�
топрофільного холдингу запрошує 

на роботу СЕКРЕТАРЯ керівника

Вимоги (всі обов’язкові):
1. Досвід роботи на аналогічній позиції

та досвід виконання всіх вказаних ви�
ще функцій.

2. Англійська мова писемна/усна (Inter�
mediate).

3. Бездоганна російська мова.
4. Знання правил ділового етикету і звич�

ка працювати, дотримуючись цих пра�
вил.

5. Презентабельна, доглянута
зовнішність.

6. Вища освіта.
7. Жінка від 25 років.

Обов’язки:
1. Ведення вхідної/вихідної документації.
2. Ведення ділового листування з інозем�

ними компаніями.
3. Організація ділових зустрічей керівника.
4. Організація і забезпечення всього про�

цесу візитів контрагентів у компанію 
та відряджень керівника (візи, квитки,
приїзд, від’їзд, поселення учасників
зустрічей).

5. Виконання інших доручень керівника
(оперативний пошук і надання інфор�
мації, організація комунікацій з партне�
рами).

Умови праці: ми пропонуємо:
1. 100 % “біла” ЗП 1000 у.о.
2. Дотримання всіх норм КЗпП.
3. Гідний статус.

Запрошуємо Вас на співбесіду.1

___________________

1 Вакансии в Киеве и по всей Украине на портале Работа ПЛЮС [Електронний ресурс] / www.rabota�
plus.com.ua. – Работа ПЛЮС, 2008. – Режим доступу: http://www.rabotaplus.com.ua/vacancy.



2. Американські плакати 1950�х років

Напис на плакаті: “Жінка – твій друг. Напис на дошці: 
Не бий її. Люби, піклуйся та захищай її” “Небезпека. Жінка за роботою”

Блок�2Блок�2

Текст 3. Соціологічні дослідження

Американські соціологи запропонували студентам назвати слова та вирази,
які, на їхню думку, застосовує більшість американців у характеристиці чо�
ловіків та жінок, й отримали такий перелік:

Характерні риси чоловіка Характерні риси жінки

Сильний, схильний до занять спортом Слабка, не схильна до занять спортом

Менше стурбований своєю зовнішністю Стурбована своєю зовнішністю
і майже не боїться старості і боїться старості

Виконує роль годувальника сім’ї Виявляє прив’язаність до сім’ї

Має досвід сексуального життя Виявляє доброчесність

Неемоційний, стійкий Емоційна, ніжна

Логічний, раціональний, об’єктивний, Легковажна, нелогічна, володіє 
має розвинений інтелект тонкою інтуїцією

Прагне до влади, лідерства Поступлива, прислужлива

Незалежний, вільний Залежна, великою мірою потребує захисту

Активний Пасивна

Прагне успіху, честолюбний Несмілива, сором’язлива

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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Текст 4. Форум порталу “КОЛИБА”

ВЧЕНІ ВСТАНОВИЛИ, ЩО ДЕКІЛЬКА ПОШИРЕНИХ ПЕРЕКОНАНЬ 
ЩОДО ЖІНОК Є ПОМИЛКОВИМИ

1. Стверджують, що чоловіки завжди були годувальниками родини. Існує по�
вір’я, яке бере свій початок з прадавніх часів, що в той час, як чоловік полю�
вав на мамонтів, жінка піклувалася про дітей і збирала ягоди. Але тепер ар�
хеологи з’ясували, що їжею родину забезпечували аж ніяк не чоловіки. 80%
їжі приносили жінки, ставлячи на стіл горіхи, дині або пташині яйця, оскіль�
ки чоловікам найчастіше вдавалося добути м’ясо тільки в результаті багато�
денного полювання.

2. Те, що жінки краще поводяться з дітьми, теж виявилося міфом. Співро�
бітник Каліфорнійського університету Росс Парк, спостерігаючи за батьками,
дійшов висновку, що, як і в матерів, так і в батьків відразу після народження
дитини встановлюється з нею тісний емоційний контакт. Татусі, які брали
участь у дослідженні, також багато розмовляли та гралися зі своїми новона�
родженими дітьми, також часто цілували їх. 

3. Те, що інтуїція в жінок розвинена краще, ніж у чоловіків, як вважають самі
жінки, теж не зовсім правильно. У тестах на інтуїцію жінки показали такі ж
результати, що й чоловіки. Висновок експертів: культурні норми дозволяють
жінкам вірити, що вони сприймають краще, ніж чоловіки. Але генетично зу�
мовлені здібності в них для цього відсутні.

4. Учені також провели дослідження досить популярного переконання, що
жінки менш агресивні, ніж чоловіки. Якщо мова йде про фізичні вияви аг�
ресії серед дітей та підлітків, то хлопчики тут лідирують. Однак, що більше
агресії вихлюпується у всіх інших випадках, то менш помітні гендерні роз�
ходження. Дівчатка віддають перевагу непрямій агресії, наклепові, відмові 
в дружбі, маніпуляції. І це не є приводом для того, аби стверджувати, що во�
ни менш агресивні.

5. Фахівці також перевірили на правдивість повір’я, що працюючі дружини
майже завжди заробляють менше за своїх чоловіків. Регулярне репрезента�
тивне дослідження, яке проводиться в Німеччині з 1984 року, показало не�
сподівані результати: 35% працюючих жінок заробляють більше, ніж їхні
чоловіки. Близький результат засвідчив Річард Фріман з Гарвардського уні�
верситету: майже 30% працюючих жінок у США заробляють більше за своїх
чоловіків, а, згідно з даними Фонду Вірпула, у Європі їхня частка становить
навіть 59%.1
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1 За матеріалами Tageszeitung, 10 березня 2007. Переклад Inopressa.



Текст 5.

Слово “гендер” (gender) запозичене з англійської мови, в якій воно означає
граматичний рід іменників. Запровадив його до сучасної науки відомий пси�
хоаналітик Роберт Столлер у книзі “Стать і гендер: про розвиток чоловічості
і жіночості” (1968). Термін “гендер” означає все, що так чи так пов’язане
зі статтю людини, до того ж не тільки в біологічному розумінні – “...гендер
розуміють як організовану модель соціальних стосунків між жінками і чо�
ловіками, яка не лише характеризує їх міжособистісне спілкування і взає�
модію в сім’ї, але й визначає їх соціальні відносини в основних інститутах
суспільства (а також така, що визначається або конструюється ними).1

Блок�3Блок�3

Текст 6. Мовою цифр

На жінок припадає:

понад 50% дорослого населення світу;

1/3 зареєстрованої робочої сили, яка відпрацьовує 2/3 усіх робочих го�
дин;

1/3 світового доходу;

менше 1% світової власності;

79% зайнятості в Європі на сферу обслуговування;

3/4 робіт з прибирання у Німеччині; 

70% від заробітної платні чоловіка в Німеччині; 74% – для американки,
65% – афро�американки, 57% – латиноамериканки в США;

менше за 3% найвищих посад у компаніях США та Німеччини;

2/3 неписьменних у світі;

3/5 бідних у світі;

У всіх країнах широко розповсюджене насильство щодо жінок.

Жінки більшою мірою, ніж чоловіки, страждають на ВІЛ/СНІД інфекцію.2
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1 О. А. Воронина. Глоссарий [Електронний ресурс] / www.gender.ru. – Московский центр гендерных
исследований, 2008. – Режим доступу: http://www.gender.ru/index.php?id=2&subid=3#H0401.

2 Население и глобализация: 2�е изд. / Н. М. Римашевская, В. Ф. Галецкий, А. А. Овсянникова и др. –
М.: Наука, 2004.



Текст 7. Мовою закону

Витяг із Закону України “Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків”

Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоло�
віків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпе�
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації
за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямова�
них на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізову�
вати рівні права, надані їм Конституцією (254к/96�ВР) і законами України.

Стаття 3. Основні напрями державної політики щодо забезпечення рів�
них прав та можливостей жінок і чоловіків.

Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків спрямована на:

утвердження гендерної рівності;

недопущення дискримінації за ознакою статі;

застосування позитивних дій;

забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно
важливих рішень;

забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо
поєднання професійних та сімейних обов’язків;

підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і бать�
ківства;

виховання і пропаганду серед населення України культури гендер�
ної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері;

захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію
за ознакою статі.1

Текст 8. Комплексне дослідження стану прав людини 
в Україні. Права жінок

Ліга професійних консультантів (м. Київ) проаналізувала з гендерної позиції
попередні результати останніх виборів і загальну картину представництва
жінок у всіх структурах влади в Україні. Отримані дані свідчать про глибоку
гендерну нерівність у країні й відсутність рівноваги між жінками і чоловіка�
ми в політичній сфері. Жінки залишаються за межами державного і політич�
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ного управління. Тільки дві жінки працюють у складі уряду. З 15�и державних
комітетів України немає жодного, у якому головують жінки. Не було жодної
жінки серед керівництва Адміністрації Президента України й на посаді ке�
рівників обласних і міських державних адміністрацій.1

Найчастіше жінки стають жертвами скорочення штату, дискримінації при
влаштуванні на роботу, сексуальних домагань, нерівності в оплаті праці
(у країні існує система ставок оплати праці на кожній конкретній посаді, але
жінкам набагато складніше, ніж чоловікам, зайняти добре оплачувану поса�
ду), великої кількості робіт, не оформлених офіційно, і нестабільних робо�
чих умов, а також незаконних звільнень під час декретних відпусток. Стала
трудова дискримінація щодо жінок в Україні є наслідком укоріненої думки,
що основним завданням жінки є домашня робота, тоді як головними году�
вальниками є чоловіки. Дослідження потверджують, що не тільки жінкам
з малолітніми дітьми відмовляють у працевлаштуванні винятково через їхнє
материнство, але й уся практика нерівної оплати праці жінок заснована
на переконанні, що жінки є не основними годувальниками родин. У серед�
ньому жінки отримують за однакову роботу на 27,6% менше, ніж чоловіки.
Жінки натрапляють на велику кількість проблем як при працевлаштуванні,
так і при звільненні (їхня частка серед звільнених за скороченням становила
62,6% у 2001 р.). Слід зазначити, що описані тенденції зберігаються і не
йдуть на спад, що потверджують дослідження, проведені відповідно в 2003
і 2004 роках.2

Блок�4Блок�4

Текст 9. Повідомлення ЗМІ

А. Про семінар�навчання “Проблеми багатодітних сімей та шляхи 
їх розв’язання”

Говорили <...> і про дискримінацію батька в сім’ї. Його часто вважають
таким собі “банкоматом”, що видає гроші. І тільки. Подивіться, є День захис�
ника Вітчизни, Міжнародний жіночий день, День матері... Та й лікувальні
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1 На момент написання посібника ми маємо можливість побачити жінок і на деяких вищих держав�
них посадах – Голови Київської ОДА, Уповноваженої у ВР України з прав людини, Голови Фонду
Держмайна, Міністра праці та соціальної політики, Секретаря РНБО, Прем’єр�міністра України, але
загальна тенденція не змінилась. – Авт.

2 Права людини в Україні – 2004. XVII. Права жінок: Комплексне дослідження стану прав людини в
Україні [Електронний ресурс] / www.khpg.org. – Інформаційний портал Харківської правозахисної
групи, 2005. – Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=1124786387.



санаторії називаються – “матері та дитини”... А де ж батько?! Чому б не від�
значати, приміром, День родини, і поздоровляти тих, хто у такий важкий час
утримався повним складом – батько, мати та діти? 1

Б. Татусі стають мамами 

1981 року тільки 445 англійських татусів сиділи вдома з дітлахами у той час,
як їхні мами працювали. А через 30 років число таких домашніх батьків до�
сягло 21 тисячу.

Це дозволяє констатувати, що тільки за одне покоління ставлення британ�
ських чоловіків до цієї проблеми докорінно змінилося. Нині, як зазначає
журнал “Нью саєнтист”, 79% чоловіків погодилися б сидіти вдома з дітьми,
якби цього зажадала робота дружини. Цікаво, що ще 20 років тому полови�
на британських чоловіків вважала, що місце жінки вдома. Тепер їхнє число
впало до 20%.

Істотні зміни відбулися і в інших країнах, зокрема в Німеччині. Понад 12%
жителів Німеччини, що стали у 2007 році батьками, скористалися своїм пра�
вом взяти відпустку для догляду за дитиною. А якраз у цій країні свого часу
народилася знаменита фраза, що обмежує сферу життєвих інтересів жінки
лише трьома елементами: Kinder, Kёche, Kirche, тобто “діти, кухня, церква”.

У розлучених сім’ях спостерігається значне зростання числа дітей, які зали�
шаються з батьком. Доведено, що діти, якими опікуються татусі, краще на�
вчаються у школі, а пізніше мають менше шансів стати правопорушниками.

Які ж причини викликали настільки помітну зміну ставлення чоловіків до цієї
проблеми – соціальні чи біологічні? Насамперед це соціальні причини,
пов’язані зі збільшенням числа матерів, які працюють. Приміром, у США
співвідношення між працюючими чоловіками і жінками становить,
відповідно, 54 і 46%.2

Текст 10. Газетне повідомлення

ДЕНЬ БАТЬКА. УКРАЇНЦЯМ ПОТРІБНО ДОДАТКОВЕ СВЯТО!

Свято для тата

В Україні незабаром може з’явитися нове свято – День батька, покликане
привернути увагу до проблем сучасних батьків. Татів день уже став тради�
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1 Галина Гаєвська. Багатодітні сім’ї – це надто старомодно? [Електронний ресурс] / www.kreschatic.
kiev.ua. – Хрещатик, 2002. – Режим доступу: http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/2051/art/4413.html.

2 Ігор Гусаченко. Татусі стають мамами [Електронний ресурс] / www.dt.ua. – Дзеркало тижня, 2006. –
Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3855/53216.



ційним святом у США, Фінляндії, Німеччині, Канаді, Японії, Китаї, Таїланді,
Литві. 

Хоч дивно, але започаткувала цю традицію у 1909 році жінка – місіс Доде.
Вона в такий спосіб хотіла виявити вдячність своєму батькові Вільяму Смар*
ту, який по смерті дружини самотужки виховав своїх шістьох дітей. 

Уперше День батька масово відсвяткували 19 червня 1910 року у Вашингтоні.
Відтоді в Америці вітати батьків почали в багатьох родинах. А загальноаме*
риканським День батька став лише 1966 року, коли президент Ліндон Джон*
сон оголосив третю неділю червня національним святом. За традицією під
час таких щорічних урочистостей держава й громадяни поспішають надати
підтримку татусям з низькими статками, які виховують дітей самі.

Батьківство по�українськи

В Україні також багато батьків*одинаків. І хоч у нас діє не один десяток ор*
ганізацій, які захищають права матерів, є лише дві – Асоціація мужніх тат
Вінниччини та Міжнародний союз мужніх татусів (МСМТ), що захищають
батьків. 

За словами Євгена Коновалова, інваліда другої групи, головного редактора
електронної газети “Тато”, День батька допоможе привернути увагу до про*
блем батьків*одинаків. 

Час розплющити очі

<...> Батьки*одинаки, як і матері*одиначки, можуть виховувати чудових
дітей, повноцінних громадян, тому їм просто треба давати такий шанс. 

<...> Можливо, нове свято в календарі, яке ініціюють українські татусі, не
розв’яже всіх проблем, але, безперечно, приверне увагу до відсутності зако*
нодавчої бази, яка б гарантувала захист не лише материнства, а й
батьківства в нашій країні.

Д л я н о т а т о к :

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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unp.com. – Народне слово, 2006. – Режим доступу: http://www.slovo*unp.com/index.php?subac*
tion=showfull&id=1138281120&archive=1138912749&start_from=&ucat=5&do=archive.



Мовно�культурна різноманітність: Мовно�культурна різноманітність: 
виклики сучасного суспільствавиклики сучасного суспільства

Матеріал для вчителя

Обґрунтування та особливості заняттяОбґрунтування та особливості заняття

У розгляді питання про мовно�культурну дискримінацію важливим аспектом
є формування розуміння учнями таких понять, як ідентичність та полікультур�
ність. Виклики глобалізації, що постали перед усіма країнами, змінюють погляд
на мовну, релігійну культурність, різноманітність. В сучасних умовах це трак�
тується не як загроза умовно монолітному суспільству, а як реальність, що дарує
нові можливості і збагачує будь�яке суспільство. Метою роботи з матеріалами те�
ми є розуміння того, що ситуація в сучасній Україні, де різноманітний етнічний
склад населення накладається на історично успадковане мовне питання, не є
унікальною і трагічною, хоч і потребує обережності та особливої уваги до балан�
су між правами людини, правами національних меншин та інтересами держави.
Порівняння української ситуації з ситуаціями окремих європейських країн, що
зіткнулися чи з проблемою прихованого або явного сепаратизму чи мовного про�
тистояння тощо, має сприяти виваженому, толерантному ставленню старшоклас�
ників до мовно�культурної різноманітності та усвідомленню важливості мовного
чинника в реалізації прав людини. 

Важливою є робота над поняттями ідентичності, мови та етнонаціональних
відносині. Випадки мовно�культурної дискримінації складно класифікувати як
окремі від дискримінації за етнічною ознакою. Працюючи над висловлюваннями
українських політиків про мовну проблему, вчителеві треба бути обережним та
чутливим до настроїв учнів, аби не спровокувати почуття зверхності чи, навпаки,
меншовартості або зніченості. Важливо постійно наголошувати на поняттях ”пра�
ва людини”, ”рівність”, ”соціально�культурні права” тощо. 

Обговорюючи ситуацію в Естонії, вчитель звертає увагу учнів, що естонський
етнос наприкінці 1980�х років становив трохи більше половини населення
країни, і тому питання мовної політики стало для естонського суспільства питан�
ням становлення власної незалежної держави. Можна навести і приклад Фін�
ляндії, де шведи як національна меншина становлять близько 8% населення, од�
нак у країні функціонують дві державні мови – фінська і шведська. 
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Актуальним матеріалом для розуміння мовної різноманітності як загальної
реальності є дані про політику ”мультилінгвізму”*, яка впроваджується в краї�
нах Європейського Союзу. За наявності навчального часу та відповідній мотива�
ції можна опрацювати матеріал про сучасний регіоналізм та загрози сепаратизму
в Європі. Метою цього блоку є показати не лише складність, а й крихкість ситуа�
ції в полінаціональних державах та величезну відповідальність політиків щодо
висловлювань, дій та використання мовно�культурного питання в суспільстві. Бе�
ручи до уваги складність текстів блоку 4, велику кількість географічних назв
та нових понять, вчителеві варто ретельно підготуватися до можливих запитань
учнів та передбачити більше часу на опрацювання запропонованого комплекту
матеріалів. Такий матеріал можна дати як основу для стіннівки, домашнього
завдання, шкільної радіопередачі, окремого проекту шкільного гуртка тощо.
Якщо є можливість, учням можна дати матеріали навчального посібника ”Євро�
пейські студії”, підготовлені в рамках проекту фонду Відродження.1

Останній блок може стати основою для дискусії, головним завданням якої
є не вироблення певного панівного погляду, а демонстрація різних позицій і усві�
домлення складності поставленої проблеми та необхідності обережного ставлен�
ня до неї суспільства. Провідною думкою уроку має стати розуміння полікультур�
ності та багатомовності суспільства як позитивного чинника його розвитку.

Хід заняттяХід заняття

Крок 1
[8–10 хв.]

1. Розмістіть на дошці перед початком заняття цитату:

”Мова – це політика. І, крім цього, мова – це питання влади. Треба бу�
ти у становищі меншини для того, аби оцінити, що значить мати влас�

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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Ключові ідеїКлючові ідеї

склад;  соціально�етнічні спільноти;  етнонаціональні
та поняттята поняття

відносини;  полікультурність;  державна мова

____________________

1 Мультилінгвізм – багатомовність, використання декількох мов у межах певної соціальної спільно�
ти (передовсім держави), використання індивідом (групою людей) кількох мов, кожна з яких виби�
рається відповідно до конкретної комунікативної ситуації. Політика мультилінгвізму в ЄС нині озна�
чає бажане володіння кожним громадянином Європи двома іноземними мовами.

2 Релігійні, етнічні, мовні конфлікти та їх вирішення в Європейському домі / Ю. Біцюра, О. Васильєва,
Ю. Комаров, О. Реута, А. Сиротенко, Ф. Степанов, Л. Топчій. Європейські студії: Навчальний посіб�
ник для учнів 8–12 класів. – К.: МФ “Відродження”, 2004. – § 20.



ну мову і що означає, коли будь�що загрожує позбавити вас права вико�
ристовувати її, коли і де ви бажаєте”.1

Цитату на початку заняття не коментуйте, якщо виникнуть запитання, скажіть
учням, що ви повернетеся до неї наприкінці заняття.

2. Проаналізуйте з учнями текст 1. Доцільно роз’яснити учням назви в тексті. Та�
кож варто звернути увагу на те, що згадувані в тексті араби – це громадяни
Ізраїлю. В разі потреби вчителеві слід підготувати коротку історичну довідку
про створення держави Ізраїль та національний склад населення, вказавши,
що, крім корінних євреїв та арабів, велику роль у становленні ізраїльського
суспільства відіграли репатріанти з багатьох країн світу, в т. ч. з колишнього
СРСР. Доцільно також наголосити, що репатріанти представляють не лише єв�
рейський народ, але й культуру та мову тієї країни, звідки вони прибули.
Після цього проведіть обговорення за питаннями:

Що саме намагалися з’ясувати журналісти відомої ізраїльської газети?
За якою ознакою учасникам журналістського розслідування відмовля�
ли у працевлаштуванні чи наданні інших послуг? Чи можна ці обме�
ження назвати дискримінацією? Чому?
Що мала на увазі вихователька дитячого садка, говорячи, що пробле�
ма не в дітях, а в їхніх батьках?
Чи можна вважати, що полікультурна ситуація в Ізраїлі є унікальною?
Чи може сучасне суспільство у будь�якій країні бути моноетнічним?

Крок 2
[12–15 хв.]

3. Попросіть учнів проаналізувати в парах чи трійках дані 2 Державного коміте�
ту статистики про національний склад населення України та текст 3 про мов�
ну належність громадян. Запитайте:

Чим можна пояснити етнічну різноманітність населення України?
Як пов’язані поняття ”мова” та ”культура”?
Що означають поняття: ”мовна поведінка”, ”мовна політика”, ”етнічне
самовизначення”?

4. Опрацюйте з учнями поняття ”ідентичність”. Наголосіть, що в сучасному су�
спільстві етнічна ідентичність не завжди є пріоритетною. Для багатьох людей
більш важливими ознаками самовизначення є вік, гендерна роль, професій�
на належність, місце проживання (регіон, місто, село), політичні уподобання,
релігія, конфесія тощо. Для багатьох представників молоді важливою є на�
лежність до субкультури (репери, рокери, хіпі тощо)*. Повідомте, що в сучас�
ному світі національна ідентичність розуміється не як етнічна, а як грома�
дянсько–політична належність до держави. Зверніть увагу, що у всіх грома�
дян України, незалежно від етнічної та мовної належності, у закордонному
паспорті у графі “nationality”, тобто громадянство, записано Ukraine – Україна. 
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* Можна запропонувати як випереджувальне домашнє завдання підготувати інформацію про найпо�
пулярніші молодіжні субкультури.

1 Ролс Сассекс – австралійський фахівець у галузі викладання мов, 1999 р.



Крок 3
[12–15 хв.]

5. Запропонуйте опрацювати тексти газетних повідомлень 5. З’ясуйте в учнів їх
ставлення до тверджень, що лишень російська є мовою науки, та щодо не!
конкурентоспроможності випускників шкіл, якщо вони не володіють україн!
ською мовою. Попросіть у парах чи малих групах укласти перелік проблем,
пов’язаних із мовним питанням, що порушуються в текстах. У разі потреби
поверніться до даних, що пропонують статистка 2 та текст 3. Укладіть спіль!
ний перелік проблем, беручи до уваги результати роботи малих груп. Обго!
воріть його, наголошуючи на поняттях ”державна мова”, ”мова національних
меншин”, ”права людини”.

6. Дайте учням тексти повідомлень ЗМІ 6 для ознайомлення (можна також у па!
рах). Зверніть увагу учнів на кількість естонського населення за даними різних
переписів. Запропонуйте порівняти мовну ситуацію в Україні з естонською та
загальноєвропейською. Поверніться до переліку проблем, пов’язаних із мов!
ним питанням. Попросіть зробити зміни чи доповнення, якщо вони будуть. 

Крок 4
[15–20 хв.]

7. Методом ”ажурної пилки” (по 4 групи) опрацюйте з учнями тексти 7–9. Після
опрацювання відберіть по одному учаснику чи учасниці з кожної групи й ут!
воріть із цих учнів групу журналістів. Попросіть учнів організувати міні!прес!
конференцію на тему ”Сучасна Європа – цілісна чи поділена?” Ця невелика
стимуляційна гра має ґрунтуватися на матеріалах заняття і не торкатися пи!
тань політики, економіки, фінансової сфери тощо, проте, якщо учні мають
відповідні знання з курсу всесвітньої історії чи економічної географії світу, то
логічним буде використання аргументів саме із цих сфер суспільного життя.

Крок 5
[10–12 хв.]

8. Поверніться до цитати Ролса Сассекса, яку вивішено на дошку на початку за!
няття. Попросіть учнів прокоментувати її зміст. Дайте завдання в малих гру!
пах підготувати перелік заходів з етнонаціональної політики в сучасній Ук!
раїні, потрібних для запобігання дискримінації на мовно!культурному ґрунті.
Після роботи в групах надайте перелік рекомендацій Парламентської Асамб!
леї Ради Європи та попросіть порівняти результати роботи з офіційною ін!
формацією.

9. Проведіть міні!дискусію методом "займи позицію" ("повністю погоджуюся –
повністю не погоджуюся – не можу визначитися") щодо твердження "Мовно!
культурна різноманітність – загроза єдності суспільства".

10. Запропонуйте як домашнє завдання написати есе на тему ”Мова, людина,
суспільство”.

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .

64



Матеріал для учнів

Блок�1Блок�1

Текст 1. Повідомлення ЗМІ

Газета ”Єдіот ахронот” (”Свіжі новини”) перевірила, як виглядає держава
Ізраїль на 60�му році свого існування, пославши шістьох людей різного
етнічного походження і соціального становища шукати роботу, винаймити
квартиру і записати дитину в дитсадок. 

В одному з кафе, де був потрібен офіціант, віддали перевагу недосвідчено�
му ашкеназові*, а не досвідченому арабові. У дитсадку сказали, що місце є,
але не для арабів. Квартирний маклер сказав, що власник помешкання не
винаймає її арабам. В Єрусалимі вихователька дитсадка із задоволенням
розмовляла російською з новим репатріантом**, перейшла на іврит*** і по�
годилась прийняти дитину з Ефіопії, але, коли зателефонував араб, сказала:
”Вам краще пошукати дитсадок в іншому місці”. 

У кав’ярні … ефіопський кандидат почув, що він повинен мати свідоцтво про
закінчення курсу роботи на кавоварці, тоді як євреєві�ашкеназу, який за�
явив, що він нічого не вміє, сказали: ”Не бійся – навчимо”. У Тель�Авіві
арабський кандидат не зміг домовитися телефоном про зустріч ні з приводу
праці, ні з приводу запису дитини в дитсадок, але, коли слідом за ним той
самий номер набрали сабра**** і репатріант із Росії, їх одразу запросили
на зустріч. 

У Петах�Тикві спроба записати в дитсадок арабську дитину натрапила
на розгубленість завідувачки: ”Ну, що вам сказати… У мене в садку багато
росіян. Я не знаю, чи вони погодяться, чи ні. Я влаштую батьківські збори
і скажу так, мовляв, і так, аби вони не обурювалися”. 

”А що, власне, може бути? – спитав удаваний батько. – Дитина ж не має
хвоста!”. ”Не знаю – відповіла вихователька. – Проблема не з дітьми, а
з батьками”. 

У науковому місті Реховоті арабові не захотіли здати квартиру в оренду, ска�
завши, що вона вже винаймлена. Однак сабрі і репатріантові з Росії відразу
ж запропонували оглянути її. …У Рамлі при спробі записати дитину в дитса�
док її удаваний батько почув: ”Місце є. А ви звідки? З Ефіопії? Пробачте,
місця немає”.1
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* ашкенази – назва євреїв, що проживали в Центральній та Східній Європі.
** репатріант – ”повернений на батьківщину” – назва євреїв, що емігрували до Ізраїлю як до історич�

ної Батьківщини з різних країн світу.
*** іврит – єврейська мова, державна мова Ізраїлю.

***** сабра – єврей, єврейка – корінні мешканці Ізраїлю.
1 Давид Рабкин. У кого нет идей, тот не видит и фактов [Електронний ресурс] / www.livejournal.com. –

LiveJournal, Inc., 2007. – Режим доступу: http://davidaidelman.livejournal.com/236903.html#cutid3.
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2. Статистика

ПРО КІЛЬКІСТЬ ТА СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 2001 РОКУ

Особливістю національного складу населення України є його багатонаціо�
нальність. За даними Всеукраїнського перепису населення, на території
країни проживали представники понад 130 національностей і народностей.

Дані щодо найбільш численних національностей, які мешкають в Україні,
наведено нижче:

Кількість
(тис. осіб)

українці 37 541,7
росіяни 8 334,1
білоруси 275,8
молдавани 258,6
кримські татари 248,2
болгари 204,6
угорці 156,6
румуни 151,0
поляки 144,1
євреї 103,6
вірмени 99,9
греки 91,5
татари 73,3
цигани 47,6
азербайджанці 45,2
грузини 34,2
німці 33,3
гагаузи 31,9
інші національності 177,1

У національному складі населення України переважна більшість українців,
чисельність яких становила 37 541,7 тис. осіб, або 77,8% від загальної
кількості населення.1
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1 Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення
2001 р. [Електронний ресурс] / www.ukrcensus.gov.ua. – Державний комітет статистики України,
2004. – Режим доступу: http://results/general/nationality.



Текст 3. Мовою цифр

Згідно з переписом 2001 р., українці в Україні становлять 77,8% від загаль�
ної кількості населення (за переписом 1989 р. було 72,7%), росіяни – 17,3%
(за переписом 1989 р. було 22,1%). Українську мову вважають рідною 67,5%
населення України, що на 2,8% більше, ніж за даними перепису 1989 р.
Російську мову визначили як рідну 29,6% населення. У порівнянні з мину�
лим переписом населення цей показник знизився на 3,2%. 85,2% українців
рідною вважають мову своєї національності, й лише 14,8% – російську. Це,
безперечно, розвінчує міф про переважну російськомовність етнічних ук�
раїнців. Однак, справедливо зазначає політолог Олег Медвєдєв, визнання
української мови рідною ще не означає використання її у повсякденному
спілкуванні. Тому соціологи для повноти картини з’ясовують мовну поведін�
ку людей у різних обставинах.

Заступник директора Інституту соціології НАН України Микола Шульга про�
понує аналізувати мовну практику за такими критеріями, як національне са�
мовизначення, уявлення про рідну мову, мова спілкування в родині, мовні
преференції у роботі з документами. Найгірший показник україномовності
суспільства вимальовується за останнім критерієм: традиційно лише 40–
45% респондентів обирає україномовні анкети. Найвищий же рівень украї�
номовності спостерігається у спілкуванні в родинах, а саме цей критерій
можна вважати найоб’єктивнішим, бо якраз тут найкращими є умови для
вільного вибору – не впливає позиція начальства та не тисне російськомов�
не оточення. Отже, як стверджує М. Шульга, в сімейному спілкуванні спів�
відношення мов становить 50:50, і ця пропорція, мовляв, свідчить, що наше
суспільство складається із двох приблизно рівних мовних спільнот.1

Текст 4. 

1. Ідентифікація – ототожнення, встановлення збіжності з чимось, кимось. 

2. Національна / етнічна ідентичність – почуття належності до колекти�
ву, що має спільну історичну пам’ять, історичні традиції, спільні звичаї,
ритуали тощо. Визначаючи свою національну ідентичність, особа запитує
себе та інших: Хто я є? Звідки я тут взявся? До якої спільноти належу?

У житті людства мова виконує багато функцій. Насамперед виділяють кому�
нікативну функцію, суть якої полягає в тому, що мова – це засіб спілкування.
Але вона є засобом спілкування для тих, хто нею володіє. <…> Кожен на�
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1 Василь Лизанчук. Чи можна об’єднати націоналізм і глобалізм? [Електронний ресурс] / www.dt.ua. –
Дзеркало тижня, 2004. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3050/47330.



род – носій певної мови, має свою мовну картину світу – вироблені віками
в процесі практичного освоєння дійсності уявлення про світ, її досвід фіксо�
ваний … безпосередньо в живій мові етносу у вигляді усталених словесних
формул, ідіом, зворотів, образів фольклору, символів тощо. Мовні картини
світу різних народів відрізняються через відмінності в ієрархії цінностей, які
в них зафіксовані. 

Відомо, що в мові ескімосів існує декілька різних понять снігу, а в деяких на�
родів Африки, які не займалися обробкою металу, для визначення будь�
якого металевого предмета існує лише одне слово.1

Блок�3Блок�3

Текст 5. Повідомлення ЗМІ

А. Міськрада врятувала Донецьк від... насильницької українізації

Як повідомляв УНІАН, 20 травня сесія Донецької міськради виступила проти
планового збільшення україномовних шкіл у Донецьку. У рішенні сесії ска�
зано: ”Для задоволення потреб населення Донецька в отриманні освіти
рідною мовою не допускати: планового збільшення кількості учнів, які на�
вчаються українською мовою, розширення мережі україномовних шкіл і кла�
сів; планового збільшення дитячих дошкільних установ і груп з українською
мовою навчання“. 

Рішення сесії Донецької міської ради про недопущення планового збільшен�
ня україномовних шкіл у місті є демократичним кроком, заявляє секретар
Донецької міськради Микола Левченко.2

Левченко пояснив, що 97% мешканців Донбасу говорять російською мовою
і тільки 16% учнів бажають отримувати освіту в українських школах. Однак
реально в українських класах у Донецьку навчається 21% дітей. До того ж 
у російських класах спостерігається велика завантаженість: у них навчають�
ся по 30 учнів, а в українських – тільки по 7–8.
”Російська мова – це мова науки, а українську мову можна використовува�
ти вдома в піснях і фольклорі, це – красива, співуча мова. Я ще рік тому ска�
зав, якщо мені хтось надішле український словник технічних термінів, я йо�
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1 С. І. Здіорук, О. А. Штоквіш. Мовна культура та етнічна ідентифікація // Онтологічні проблеми куль�
тури: Збірник наукових праць. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 99.

2 Левченко: міськрада врятувала Донецьк від... насильницької українізації [Електронний ресурс] /
www.unian.net. – УНІАН, 2008. – Режим доступу: http://www.unian.net/ukr/news/news�
252410.html.



го видам за свої кошти. Тепер пацієнти легше розуміють латину, ніж вигадані
українські слова“, – сказав Левченко.1

Б. Перша Всеукраїнська нарада вчителів української мови 
і літератури загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
мовами національних меншин.

<…> Мовна політика держави повинна створювати сприятливі умови для
опанування українською мовою всім населенням. "Ми за те, щоб кожна ма#
ма співала колискову своїй дитині її рідною мовою, і ми рівно ж за те, щоб
усі громадяни України з національних меншин, також і завдяки вільному во#
лодінню українською мовою як державною, повноцінно інтегрувалися в ук#
раїнське суспільство й були в ньому успішними", – зазначив Міністр. 

<…> Спонукою до проведення наради, наголосив міністр, став неналежний
стан вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах
з навчанням мовами національних меншин, який виразно виявило зовнішнє
незалежне оцінювання.

Випускники недостатньо володіють державною мовою і цей фактор робить
їх неконкурентоспроможними при вступі (тестуванні) та у процесі навчання
у вищих навчальних закладах, заважає їм повноцінно інтегруватися в ук#
раїнське суспільство; бути в ньому успішними.

<…> Вільне володіння державною мовою є основою для інтеграції осіб, які
належать до національних меншин, в українську політичну націю, в загаль#
ноукраїнський суспільний і культурний простір.2

Текст 6. Погляд сучасника

А. Нині естонське суспільство зайняте втіленням урядової програми інтег#
рації. Естонська держава до Другої світової війни була в основному моно#
етнічною державою – естонці становили 88 відсотків населення, а за даними
перепису 1989 р., їхня кількість зменшилася до 61 відсотка. Нині третина на#
селення країни неестонці, більшість із них не володіє естонською мовою.
А знання чи незнання державної мови визначає становище в суспільстві,
конкурентоздатність на ринку праці і т.д. Основна мета програми інтеграції –
не зміна законів, які регулюють життя некорінних жителів, а зниження пере#
шкод на шляху одержання громадянства. Деякі важливі аспекти програми
розшифровує радник міністра з питань інтеграції, міжнаціональної політики,
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1 ”Свидомые“ хулиганы просчитались [Електронний ресурс] / www.otechestvo.org.ua. – Единое Оте#
чество, 2008. – Режим доступу: http://www.otechestvo.org.ua/main/20086/0432.htm.

2 I Всеукраїнська нарада вчителів української мови і літератури... [Електронний ресурс] / www.mon.
gov.ua. – Міністерство освіти і науки України, 2008. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/
main.php?query=newstmp/ 2008/20_03.



одержання громадянства, міграції, питань сім’ї та дитини Естонії (коротко,
міністр з питань народонаселення) Едуард Одинець: ”Інтеграція – процес,
що охоплює все суспільство, тому урядова програма називається ”Інтеграція
естонського суспільства”. Інтеграція – це двобічний рух”. 

Ми добре усвідомлюємо, що прошарок неестонців – це великий потенціал
для розвитку нашої країни. Ми проти того, щоб відбувався ”відплив мізків”,
молодої крові, – ми намагаємося неестонців утримати від еміграції. Ос%
таннім часом серед цієї категорії жителів спостерігається масове набуття ро%
сійського громадянства. Безперечно, це їхнє право, але водночас це пробле%
ма для нашої країни.1

Б. Нині у Європейському Союзі, до якого входять 27 країн, – 23 офіційні мови.

”Мови містяться в серці європейського проекту: вони відбивають різні куль%
тури і водночас є ключами до розуміння цих культур”, – зазначено в одній
із доповідей Європейської комісії. Не потребує доведення думка, що грома%
дяни, які володіють іноземними мовами, можуть скористатися всіма перева%
гами вільного пересування Європейським Союзом і здатні легше звикнути
до життя в іншій країні. Мовна компетентність є однією з найголовніших
умов успішного працевлаштування та побудови кар’єри.

Мовна політика Європейського Союзу свідчить про надзвичайну важливість
вивчення мов в інтеграційних процесах. Зростання ваги мовної політики по%
значилося й на структурі Єврокомісії. Якщо раніше вона перебувала у сфері
відповідальності комісара ЄС із освіти, тренінгів, культури та мультилінгвіз%
му, то 1 січня 2007 року створено окрему посаду комісара ЄС з мультилінг%
візму. <…> У його підпорядкуванні перебувають 3400 службовців, що стано%
вить 15% усього персоналу Європейської комісії.2 

Блок�4Блок�4

Текст 7. Газетні повідомлення

А. Бельгія – ”притча во язицех”

Бельгія вже давно є ”притчею во язиціх” для всієї існуючої системи європей%
ського федералізму і регіоналізму. З моменту виникнення в 1830 році країна
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послідовно пройшла стадії унітарної монархії, децентралізованої держави
з 1960�их років, федеративної держави з 1993 року, а нині вона дедалі оче�
видніше наближається до моделі конфедерації. Регіоналізм, етнолінгвістичні
відмінності, федералізм, мультикультуралізм – нерозривно переплелися
в бельгійському досвіді, явивши світові декілька масштабних криз. 
…У їх числі – відмова міністра внутрішніх справ Фландрії Марино Койлена
затвердити на посадах у трьох комунах на периферії Брюсселя обраних на�
селенням мерів – франкофонів*, оскільки вони відважилися під час вибор�
чої кампанії розсилати свої звернення до виборців… французькою мовою,
яка не має офіційного статусу у Фландрії**. В одній із комун Фландрії місце�
ве громадське об’єднання звернулося до муніципалітету з проханням забо�
ронити в місті рекламу всіма мовами, крім офіційної нідерландської. Низка
комун Фландрії ухвалили офіційну постанову, яка забороняє у своїх межах
продаж земельних ділянок особам, які не володіють нідерландською або,
принаймні, не почали її вивчати. 

Усі ці ”новації” не тільки стали причиною протестів з боку франкофонів, але
й врешті�решт привернули увагу міжнародної громадськості, що виразило�
ся у висновку спеціальної комісії Ради Європи, яка відвідала Бельгію і заяви�
ла про численні факти дискримінації франкомовної меншини у Фландрії.1

Б. Проблеми Великобританії

В останнє десятиріччя несподівано загострилися проблеми сепаратизму
у Великобританії. Протягом багатьох століть англосакси*** домінували 
на Британських островах, всіляко підкоряючи та придушуючи кельтів****.
Нині відбувається потужне відродження кельтської культури – однієї з най�
популярніших серед сучасної молоді. За єдність кельтського світу бореться
Кельтська ліга, яка об’єднує ”шість націй” – Ірландію, Шотландію, Велс, Бре�
тань, Корнволл та острів Мен. Її мета – розвиток кельтських мов, налаго�
дження співробітництва кельтських народів і боротьба за їх політичне, куль�
турне, соціальне та економічне визволення. 

<…> Великобританія опинилась у важкому становищі, бо всі сепаратистські
рухи на її території – кельтські. Найдавніший і найвідоміший із них – оль�
стерський. 1921 року, коли Ірландія отримала незалежність, шість із дев’яти
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* Назва франкомовних мешканців Бельгії.
** частина Бельгії, де традиційно говорять нідерландською мовою.

*** Англосакси – один з народів германської групи, що разом з іншими брали участь у Великому пере�
селенні народів й у V–VI ст. заселили Британію. 

**** Кельти – один з індоєвропейських народів, що заселяли Європу з середини І тис. до Р. Х. і були ви�
тіснені з частини своїх земель германськими народами під час Великого переселення народів.

1 Сергей Бирюков. Бельгия. Начало конца. Конец единой Бельгии могут положить выборы в парла�
мент Фландрии [Електронний ресурс] / www.apn.ru. – Агентство Политических Новостей, 2008. –
Режим доступу: http://www.apn.ru/publications/article20393.htm.



графств Ольстеру залишилися під владою англійців. Поступово Ольстер
розділився на два непримиренних табори – націоналістів�католиків та уніо�
ністів (”оранжистів”)�протестантів, – які в остаточному висліді перетворили�
ся на дві замкнені, ворожі одна одній громади. У 60–90�і роки Тимчасова
Ірландська Республіканська армія провадила терористичні дії з метою до�
могтися незалежності. Внаслідок цього загинуло близько 4 тисяч людей.
Угода про припинення вогню була підписана в 1997 р. За досягнутим тоді ж
компромісом, ольстерці можуть вибирати британське або ірландське гро�
мадянство. Від 1998 р. Північна Ірландія має свої Законодавчі збори. Однак
у регіоні ще далеко до спокою, і багато хто продовжує виступати за від�
окремлення від Великобританії та приєднання до Ірландії. Втім, в останні два
десятиріччя появилася низка рухів, які виступають за повну самостійність
Ольстера – ”третій шлях” для нього.

Однак на сьогодні значно серйознішою проблемою виглядає ситуація в Шот�
ландії. Сепаратистська Шотландська національна партія набрала на виборах
до шотландського парламенту 37% голосів, що засвідчує, наскільки попу�
лярні в суспільстві ідеї незалежності. Рух ”Independence First” вимагає прове�
дення референдуму і створення незалежної шотландської держави. Свою
роль грає і наявність нафтового шельфу в Північному морі поряд з берегами
Шотландії.1

В. Іспанські моделі

Вельми напружена ситуація складається в історичних областях Іспанії – Ка�
талонії і Країні Басків. У часи франкістського режиму їх позбавили
національної автономії, а місцеві політичні партії й громадські організації
опинилися під забороною. У період демократичних реформ кінця 1970�х
років утрачені привілеї були повернені, а повноваження відповідних
регіональних органів законодавчої і виконавчої влади – розширені. Навіть
більше, тепер у місцевих парламентах більшість становлять члени регіональ�
них, а не загальноіспанських партій.

Однак місцеві політичні еліти не задоволені нинішнім становищем; правда,
вимоги висуваються різні. Якщо програма�максимум Баскської національ�
ної партії – референдум про статус ”вільно об’єднаного з Іспанією” регіону,
то радикали з партії ”Еррі Батасуна” наполягають на повній незалежності та
створенні єдиної баскської держави по обидва боки Піренеїв. Перехід цієї
партії до активних дій та її щільні зв’язки з терористичним угрупованням ЕТА
переповнили чашу терпіння Мадрида, й ”Еррі Батасуна” була заборонена.
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На останніх виборах до каталонського парламенту з великим відривом пе�
ремогла партія Ліві республіканці Каталонії. Разом із іншими місцевими
політичними силами їй удалося домогтися визнання за каталонцями права
вважатися, поряд з іспанцями, державоутворюючою нацією. Зробивши Ка�
талонію ”більш рівною” серед інших регіонів Іспанії, місцеві політики, по суті,
сприяли нагнітанню напруженості довкола вибухонебезпечної теми. Дедалі
наполегливішими стають спроби внести до порядку денного життя сучасної
Іспанії питання про зміну Конституції в напрямку федералізації країни, а ча�
стина регіональних політиків навіть схиляється до можливості зміни мо�
нархічної форми правління на республіканську.1

Текст 8. Погляд дослідника

Де той ідеальний шаблон, порівняно з яким Україна показує винятковість
свого мовного, культурного та політичного поділу?

<…> Чи може правити за такий зразок Франція? Читаймо ”Французьку іден�
тичність” – останню велику працю Фернана Броделя: він услід за своїм коле�
гою Лефевром повторює, що ”ім’я Франції – різноманітність”. …Він докладно
зупиняється на живучості поділу на французький південь і французьку північ
і зауважує, що Францію можна зрозуміти як мереживо різних відмінних між
собою регіонів. Але таке мереживо, додає він, можна знайти всюди в Європі.
І робить елегантний підсумок: кожна нація поділена, але вона існує і розви�
вається за рахунок цих поділів.

<…> Подекуди Німеччина й Італія просто разюче схожі з Україною. Навесні
1994 року 45% східних німців ідентифікували себе з уже зниклою державою,
Німецькою Демократичною республікою, – зовсім як навесні того ж 1994 ро�
ку 45% донеччан воліли ідентифікувати себе як ”совєтські”. І там, і там регіо�
нальна ідентичність (мекленбуржець, саксонець, донеччанин) була попу�
лярніша за національну.

З усіх європейських держав, може, найкраще порівнювати з постсовєтською
Україною Італію. Окрім сильного регіоналізму, схожості їм додає традиційно
міцна комуністична опозиція, яку будь�що намагаються не допустити до по�
сад в уряді. Майже поголовна корупція правлячих еліт співіснує з браком
довіри населення до органів влади та низьким рівнем громадської актив�
ності. Національна криза вражає національну гордість і національні почуття,
що, своєю чергою, заохочує сепаратистські настрої на півночі Італії – точні�
сінько так само, як в останні роки в українській Галичині.2

Тема 5.  Мовно�культурна р ізноманітн ість :  чи  можлива дискримінація?Тема 5 .  Мовно�культурна р ізноманітн ість :  чи  можлива дискримінація?
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1 Владимир Швейцер. Сепаратизм или автономия? [Електронний ресурс] / www.globalaffairs.ru. –
Россия в глобальной политике, 2007. – Режим доступу: http://www.globalaffairs.ru/printver/7051.html.

2 Ярослав Грицак. Двадцять дві України: Страсті за націоналізмом. – К.: Критика, 2004. – С. 221.



Блок�5Блок�5

Текст 9. Офіційний документ

Parliamentary Assembly
Assemblee parlementaire
Парламентська Асамблея

Рекомендація 1067 (1987). Про культурний вимір мовлення в Європі

Асамблея, <...>
4) привертаючи увагу до величезних змін у галузі ЗМІ, зокрема на телеба�

ченні, які відбулися внаслідок впровадження нових технологій транс�
ляції через супутник і кабель, а також до швидко зростаючої ко�
мерціалізації як державного, так і приватного мовлення, 

5) звертаючи увагу на те, що такий розвиток може мати позитивний вплив,
зокрема, завдяки
а) розширенню можливостей і відкриттю нових сфер культурної твор�

чості й вираження;
b) розширенню кола передач;
с) розширенню обізнаності в європейських мовах і культурах,

6) упевнена, проте, в тому, що такі зміни несуть із собою серйозні культурні
ризики, зокрема:
а) заохочення пасивного споживання матеріалів мовлення;
b) зменшення різноманітності передач і поступове руйнування соціально

прийнятних стандартів поведінки;
с) підрив культурної ідентичності менших країн і малих мовних груп, 

а також культурної різноманітності Європи загалом; <...>
13) підкреслюючи роль, яку кіно та ЗМІ можуть грати в процесі сприяння

мовній різноманітності та поглиблення культурного розуміння, <...>
20) рекомендує Комітетові міністрів:<...>

с) ухвалити декларацію про те, що органи державної влади є відпові�
дальними за ЗМІ, і про те, що мовлення є публічною послугою, та спе�
ціально підкреслити роль телебачення в сприянні обізнаності з різни�
ми культурами та з розвитком різноманітності культурних і мовних
ідентичностей;

d) підготувати пропозиції щодо підтримки й заохочення мовної різно�
манітності ЗМІ, зокрема, завдяки: <...>
II) включенню до випусків новин інтерв’ю мовами меншин; 

III) розвитку на добровільній основі поліпшених технологій для суб�
титрування й дублювання;

IV) забезпеченню національним і, за потреби, місцевим та регіональ�
ним мовам меншин права звучати в національних, регіональних
та місцевих мережах…1

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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1 Рекомендація 1067 (1987) [Електронний документ] / www.coe.kiev.ua. – Офіс Ради Європи в Україні,
2008. – Режим доступу: http://www.coe.kiev. ua/docs/pace/rec1067(87).htm.



Мова ворожнечі. Чи є межі свободи Мова ворожнечі. Чи є межі свободи 
вираження поглядів?вираження поглядів?

Матеріал для вчителя

Обґрунтування та особливості заняттяОбґрунтування та особливості заняття

Метою даного заняття є ознайомлення з терміном ”мова ворожнечі” та усві�
домлення зв’язку цього поняття з контекстом дискримінації. Розуміння учнями
поняття ”мова ворожнечі” та його особливостей, розрізнення проявів ксенофобії
у ЗМІ та публічних виступах є необхідним з погляду виховання нетерпимості
до будь�яких проявів дискримінації і так званої переддискримінаційної пове�
дінки. 

”Мова ворожнечі (англійською ”hate speech“ – мова ненависті) в широкому
розумінні – це будь�яке самовираження з елементами заперечення принципу
рівності всіх людей у правах. Вона описує, ієрархічно зіставляє різноманітні групи
людей та оцінює особисті якості конкретних осіб на підставі їх належності до тієї
або іншої групи. <…> Мова ворожнечі може бути конкретизована в термінах рас,
народів, біологічної спорідненості та каст; країни походження або наявності гро�
мадянства; релігій та переконань; мов, культур і цивілізацій; стану здоров’я, віку,
статі та гендерної ідентичності; сексуальної орієнтації; соціального становища,
професії і способів заробітку; інтелекту, темпераменту, особливостей поведінки,
зовнішнього вигляду та смаків”.1

Актуальним є наголошення у процесі опрацювання матеріалів, що основним
”місцем присутності” мови ворожнечі є ЗМІ, а особливо Інтернет, який серед усіх
наявних засобів інформації має найменш контрольований характер. Тому над�
звичайно потрібною для сучасного споживача інформації є навичка критичного
мислення, розпізнавання та формування імунітету проти маніпуляцій свідомістю,
які супроводжують мову ворожнечі.2
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1 Дмитро Горшков. Мова ворожнечі: що це таке і як з цим боротися [Електронний ресурс] / human�
rights.unian.net. – ТОВ „УНІАН“, 2009. – Режим доступу: http://human�rights.unian.net/ukr/detail/
188496.

2 Докладніше про класифікацію мови ворожнечі можна прочитати у матеріалі: Мова ворожнечі [Елек�
тронний ресурс] / XenoDocuments.org.ua. – Міжнародна Амністія, 2009. – Режим доступу: http://
www.xenodocuments.org.ua/hate_speech.



Важливою частиною заняття має стати розмова про баланс між правом
на свободу вираження поглядів, правом громадян на своєчасну та об’єктивну
інформацію і обов’язком держави захищати окремих людей, меншини чи при!
гнічені групи та протистояти розпалюванню будь!якої ворожнечі – на расовому,
етнічному, релігійному чи іншому ґрунті. Якщо вчитель має доступ до відповідної
інформації та готовий виважено розглядати цей сюжет, то варто скористатися
прикладом з карикатурою на Пророка Магомета, надрукованій в одній з дансь!
ких газет, та реакцією європейської та світової спільноти на цю подію. Головний
акцент другої частини заняття – це обговорення меж свободи вираження по!
глядів, з якою метою запроваджується обмеження права на свободу вираження
поглядів в суспільстві, які критерії та ким саме буде покладено в його основу, бе!
ручи до уваги загальний контекст прав людини. Важливо, аби учні самостійно
висловлювалися з цього приводу, тому найкращою формою діяльності є диску!
сія, організована будь!котрим відомим вчителю методом.

Пропонована тема невипадково розміщена перед заняттям, яке присвячене
конфліктам. Варто наголосити, що розпалювання міжгрупових конфліктів та пе!
реведення їх у статус ”гарячих” протистоянь, як правило, супроводжується про!
пагандою, яка створює та експлуатує ”образ ворога”. Підсумкове обговорення
сутності мови ворожнечі та її ролі в ескалації протистояння у суспільстві є моти!
ваційним містком до розгляду наступної теми.

Хід заняттяХід заняття

Крок 1
[20–25 хв.]

1. Запропонуйте учням текст 1. Попросіть у парах чи трійках виконати контент!
аналіз повідомлення новин. Для цього варто заповнити таблицю:

Факти, наведені Оціночні судження Враження, що виникають
в повідомленні від прочитаного

Після виконаної роботи попросіть переробити текст на нейтральний із збере!
женням фактичного змісту повідомлення. Порівняйте тексти, особливо наго!
лосивши на емоційному враженні, що виникло під час роботи.

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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Ключові ідеїКлючові ідеї мова ворожнечі; переддискримінаційна поведінка;
та поняттята поняття роль ЗМІ;  пропаганда;  маніпуляції свідомістю

___________________

1 Карикатурный скандал 2005—2006 годов [Електронний ресурс] / ru.wikipedia.org. – Википедия,
2009. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Карикатурный_скандал_2005—2006_годов.



2. Запропонуйте учням уважно розглянути інтернет�сюжет. Запитайте:

Який зміст інтернет�сюжету? 
Наскільки навмисною є ”помилка” перекладу? Чому упорядники 
електронного словника заклали саме такий варіант перекладу?
Що спільного у цьому сюжеті із текстом 1?

Повідомте про те, що, хоча даний сюжет взято з Інтернет�щоденників (бло�
гів), однак такий варіант перекладу закладають упорядники чинних елек�
тронних словників.

3. Повідомте термін ”мова ворожнечі”. Надайте коротку довідку або запропо�
нуйте самостійно опрацювати визначення, звертаючи особливу увагу на ”міс�
це” мови ворожнечі – ЗМІ та публічні висловлювання.

Крок 2
[15–20 хв.]

4. Запропонуйте у парах чи трійках ознайомитися із джерелами блоку 2 (тексти
4). Попросіть виокремити ключові слова чи словосполучення, що відбивають
у повідомленнях мову ворожнечі. З’ясуйте, проти кого спрямовані ворожі
вислови, які настрої вони можуть породжувати серед читачів. Долучіть до об�
говорення і текст 1.
Проведіть обговорення:

Чи є мова ворожнечі, наявна у повідомленнях, виявом діяльності
самих ЗМІ?
Чи повинні ЗМІ надавати інформацію про такі випадки ворожнечі 
у суспільстві, чи замовчувати, зважаючи на їх небезпеку для суспіль�
ного спокою?

5. Запропонуйте джерела блоку 3 (тексти 5–8) для ознайомлення в малих гру�
пах. Попросіть проаналізувати їх зміст відповідно до запропонованих питань.
Запитайте, що об’єднує ці різні джерела. Попросіть придумати назву для цьо�
го блоку джерел. Порівняйте результати роботи у широкому колі.

Крок 3
[7–10 хв. / 15–20 хв.]

6. Напишіть на дошці поняття: Свобода вираження поглядів та її межі; Пра�
во громадян на об’єктивну, неупереджену інформацію; Захист від дис�
кримінації/ розпалювання ворожнечі. Поясніть, що зміст цих понять про�
понується з’ясувати під час дискусії.
Проведіть дискусію методом ”Займи позицію”, пропонуючи твердження: ”Чи
повинна існувати юридична відповідальність за прояви мови ворожне�
чі?” (Повністю погоджуюся – Повністю не погоджуюся – Не можу визначи�
тися) Після того, як учні висловили по два�три аргументи на користь своєї 
позиції, ознайомте їх з матеріалами таблиці і попросіть знову зайняти

Тема 6.  Мова ворожнеч іТема 6.  Мова ворожнеч і
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позицію. Якщо частина учнів змінила позицію, обов’язково запитайте, що
саме їх спонукало до цього.
Після завершення дискусії напишіть на дошці чи приготуйте заздалегідь
на великому аркуші паперу витяг з Декларації принципів поведінки журна#
лістів, ухваленій Міжнародною федерацією журналістів: ”Журналіст зобов’я#
заний враховувати небезпеку дискримінації, яка може виникнути для люди#
ни через діяльність засобів масової інформації. Він має робити все можливе,
щоб не припускатися в публікаціях такого роду дискримінації, обігравання,
зокрема, ознак раси, статі, сексуальної орієнтації, мови, релігії, політичних й
інших переконань, а також національного та соціального походження”1, на#
дайте документи з блоку 4 (Міжнародні документи) та наголосіть, що дана
проблема має декілька аспектів: по перше, це питання етики загалом та про#
фесійної етики журналістів зокрема, а також юридичний аспект – тобто
наскільки суспільство через правові механізми обмежує свободу висловлю#
вань та самовираження.

Крок 4
[4–7 хв.]

7. Проведіть прикінцеве обговорення методом ”Мікрофон”: 
Я повинен / повинна розпізнавати мову ворожнечі, тому що...

На домашнє завдання можна запропонувати провести моніторинг мови во#
рожнечі у вітчизняних ЗМІ, повідомивши, що за результатами такого моніто#
рингу Українська Гельсінська спілка присвоює антипремію ”Будяк року”
за найбільш брутальні порушення прав людини та дискримінуючі висловлю#
вання.2 Запропонуйте учням самостійно визначити таких ”лауреатів”.

Д л я н о т а т о к :

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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1 Цит. за: О. Фельдман. Вибори, журналістська етика та міжнаціональні відносини // Дзеркало тиж#
ня. – 2002. – № 7 (382). – 23 лютого–1 березня.

2 Антипремія від УГСПЛ ”Будяк року” [Електронний ресурс] / helsinki.org.ua. – Українська Гельсінська
спілка з прав людини, 2009. – Режим доступу: http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b14.



Матеріал для учнів

Блок�1Блок�1

Текст 1. Повідомлення ЗМІ

“Львів перетворився на одне з найбільш русифікованих міст Галичини, бо
тут мовою окупанта, агресора і хама проходили зовнішнє незалежне оціню"
вання найбільше учнів у Західній Україні“, – заявила сьогодні, 9 липня, під
час прес"конференції член Політради ВО ”Свобода“, депутат Львівської об"
ласної ради, заступник голови комісії з питань освіти і науки Львівської обл"
ради Ірина Фаріон.

За її словами, у Львові 82 учні висловили бажання складати російською мо"
вою тести з математики (для цього було створено 6 пунктів тестування), 22 –
з історії України (створено 2 пункти тестування) та 3 – із всесвітньої історії
(створено 1 пункт тестування). 

”Це все є політика відсутності самого себе, це демонстрація галузевим міні"
стром свого справжнього обличчя. З цього приводу Львівська обласна рада
вже зверталася до Генеральної прокуратури України“, – наголосила депутат. 

Йдеться про наказ <Міністерства освіти і науки України> № 33 у пункті 7.2
якого зазначено, що ”для учасників ЗНО, які здобували середню освіту мова"
ми національних меншин, за їх бажанням, у перехідний період (у 2008–
2009 роках) тести перекладаються відповідною мовою”.1 

Проведіть обговорення за запрпонованими після тексту питаннями:

У чому суть повідомлення?
Що в тексті є фактами, а що судженнями? Чий погляд висловлений 
у повідомленні новин? Яка посада у цієї особи?
Про що свідчить наявність емоційно забарвлених слів у повідомленні 
посадової особи?
Як можна оцінити виступ депутата в контексті дискримінації? 
Чи має значення проти кого спрямовані подібні вислови?
Чи можна розглядати такі висловлювання посадової особи як заклик 
до дискримінації? Чому?
Чи потрібно ЗМІ транслювати такі позиції? Чому?
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* На момент публікації І. О. Вакарчук – міністр освіти і науки України. 
** С. М. Ніколаєнко – міністр освіти і науки України (2005–2007 рр).

1 Львів став найбільш русифікованим містом Галичини [Електронний ресурс]: www.zaxid.net. – Захід"
на інформаційна корпорація, 2008. – Режим доступу: http://www.zaxid.net/newsua/2008/7/9/
131040/.



2. Інтернет�сюжет

Англійською мовою написано: Моя кішка народила трьох кошенят – двоє білих 
і одне – чорне. Результат перекладу: Мій кіт народив трьох кошенят – двоє білих 

та одного афроамериканця. (Фрагмент малюнка).1 

Текст 3. Робота над поняттями

А. Ми використовуємо термін ”мова ворожнечі” для позначення будь�яко�
го публічного ”мовного” дійства, яке прямо чи опосередковано сприяє роз�
палюванню національної, релігійної, соціальної та іншої ворожнечі. Це мо�
же бути рядок у газетній публікації, напис на будинку або на паркані, випад�
ково або навмисно вимовлена фраза. У цьому контексті ми пропонуємо ро�
зуміти під ”мовою ворожнечі” всю сукупність текстів (у тому числі заголовків,
фотографій та інших елементів) ЗМІ, гасел і слоганів, а також публічних ви�
словлювань, які прямо чи опосередковано сприяють етнічній та іншій во�
рожнечі або хоча б неприязні.

Мова ворожнечі ЗМІ не конче виявляється безпосередньо у змісті статті
(репортажу чи передачі): вона може мати вияв у її тоні, у стилі заголовка, 
в доборі фотографій чи відеоряду.2

Б. Класичне визначення ”мови ворожнечі” звучить як висловлення, що роз�
палює ворожнечу, особливо расову, національну або релігійну. Треба ви�
знати, що деякі слова, які безсумнівно завдають образи, хоч і не належать
до мови ворожнечі, можуть сприяти атмосфері упередженості і дискримі�
нації щодо меншин. Таким буває мовлення, коли ЗМІ виявляють тенденцію
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1 Расы Человечества [Електронний ресурс] / www.univer.kharkov.ua. – Харківський національний уні�
верситет, 2007. – Режим доступу: http://talk.univer.kharkov.ua/lofiversion/index.php?t1957.html.

2 Общественная кампания ”Мой мир без вражды!” [Електронний ресурс] / www.pmem.ru. – Перм�
ское краевое отделение международного общества ”Мемориал”, 2006. – Режим доступу: http://
www.pmem.ru/index.php?mode=moi_mir/proektmoi_mir.



повідомляти про меншини інформацію негативного характеру, яка має
який�небудь вплив на більшість, наприклад, указуючи, що той чи той по�
рушник закону є представником меншини. Звичайно, вся річ у тім, що подіб�
ні новини супроводжуються відмінними заголовками, хоча часто�густо ЗМІ
не зауважують новин негативного характеру, що впливають на меншини.1

В. Сучасні дослідники розрізняють відносно м’яку і жорстку за проявами
мову ворожнечі (її, згідно з англійським відповідником, називають ще мо�
вою ненависті). ”Якщо текст містить ознаки поляризованого ієрархічного по�
ділу на ”МИ�групу” та ”ВОНИ�групу/ групи”, це означає, що всі люди поділя�
ються на ”наших” та ”не наших”; і ці групи протиставляються за будь�якими
ознаками. Ознаки вважаються постійними і притаманними всій групі в ціло�
му: наприклад, ”всі жінки – дурепи”; ”всі росіяни / українці високодуховні”.
Текст із м’якою мовою ворожнечі може містити: а) негативні характеристики
”ВОНИ�групи” (”азербайджанці – нецивілізований народ”); б) позитивні ха�
рактеристики ”МИ�групи”, що ставлять її у привілейоване становище порів�
няно з іншими (”російський / український народ найдуховніший”); в) і те,
і те. Тексти з жорсткою мовою ворожнечі <…> містять спонукальні конст�
рукції, що закликають до певних дій щодо ”ВОНИ�групи”: а) заклик до на�
сильства проти певної групи (”видворити з країни кавказців”), проти дер�
жавного ладу (”взяти владу в країні силою”); б) судження, що дискриміну�
ють групу (”жінка має сидіти на кухні”).2

Блок�2Блок�2

Текст 4. Повідомлення ЗМІ

А. У Львові на контейнерах зі сміттям – плакати "Матюки перетворю�
ють Тебе в москаля".

Учора, 21 лютого, голова Львівської міської організації Всеукраїнського
об’єднання ”Свобода“, депутат Львівської міської ради Іван Гринда у при�
сутності журналістів ICTV, ТРК ”Україна“ та ”5“ каналу наклеїв плакати із гас�
лом ”Матюки перетворюють Тебе в москаля“ і з написом ”...В рАссєі матом
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1 Хелен Дарбишир. Язык вражды: новая европейская перспектива [Електронний ресурс] / www.legal.
az. – Азербайджанский юридический журнал, 2008. – Режим доступу: http://www.legal.az/stop/
?p=80.

2 Понятие языка вражды. [Електронний ресурс] / www.tolerance.ru. – Независимый Институт Комму�
никативистики, 2005. – Режим доступу: http://www.tolerance.ru/p�review�ciber�hatespeech.shtml.



не ругаются... На ньом разгАварівают“ на контейнери із сміттям, – про це
сьогодні, 22 лютого, Західну інформаційну корпорацію повідомила прес�
служба ВО ”Свобода” Львова.

Як ідеться у повідомленні, Іван Гринда зауважив, що, за задумом, зображен�
ня має викликати огиду до чужої лайки. Також він наголосив, що з окупацією
не борються толерантними методами. Він зазначив, що ця акція із виготов�
лення і розповсюдження листівок такого змісту спрямована на очищення ук�
раїнської мови від чужої лайливої лексики.1

Б. Акція в Сімферополі: "Татаррры вон".

...1 квітня в Сімферополі були виявлені написи, зміст яких має образливий
щодо кримських татар характер. <...> У міському центральному парку
ім. Шевченка невідомі написали на паркані будівельного об’єкту : Татаррры
вон! 2

В. Як повідомляв УНІАН, уночі з 10 на 11 квітня в селищі Чистеньке Сімферо�
польського району невідомі зруйнували надгробки на мусульманському
цвинтарі. Подібний випадок стався вночі з 9 на 10 лютого в смт. Нижньогір�
ському. Тоді на мусульманському кладовищі вандали розбили 270 надгроб�
ків. За цим фактом було порушено кримінальну справу, але злочинців досі
не знайдено. З початку квітня цього року в Сімферополі і Білогірську виявле�
но ідентичні за змістом образливі щодо кримських татар написи, які кому�
нальні служби вказаних міст досі не ліквідували.3

Г. У ніч з 10 на 11 квітня на мусульманському кладовищі в селищі Чистеньке
в передмісті Сімферополя невідомі осквернили 39 надгробків. На огорожі
кладовища було зроблено образливий щодо кримських татар напис, нама�
льовано шибеницю і перекреслений національний символ кримськотатар�
ського народу – тамгу.4

Д. Ксенофобський заголовок ”Твоего дня”. 05.12.2007 

5 грудня 2007 року газета ”Твой день” опублікувала замітку під заголовком
”Тиха украинская ночь, пока хохлы не делят сало…” Мова в цьому матеріалі
йде про боротьбу за владу і про скандали під час виборів голови Верховної
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1 У Львові на контейнерах зі сміттям – плакати ”Матюки перетворюють Тебе в москаля” [Електронний
ресурс]: www.zaxid.net. – Західна інформаційна корпорація, 2007. – Режим доступу: http://zik.com.
ua/ua/news/2007/02/22/65203.

2 Акция в Симферополе: Татаррры вон [Електронний ресурс] / korrespondent.net. – Корреспондент.
net, 2008. – Режим доступу: http://korrespondent.net/ukraine/events/421645.

. 3 Кримські татари мають намір добиватися зміни влади на півострові [Електронний ресурс] / www.
unian.net. – ТОВ „УНІАН“, 2008. Режим доступу: http://www.unian.net/ukr/news/news�246085.html. 

. 4 Ющенка просять навісити особисто на Луценка ще одне завдання [Електронний ресурс] / www.
unian.net. – ТОВ „УНІАН“, 2008. Режим доступу: http://www.unian.net/ukr/news/news�246182.html. 



Ради України. <…> Винесений у заголовок пасаж має відверто антиукраїн�
ський характер, він налаштовує читача не проти українських політиків,
а проти українців загалом (зокрема, вжито образливе для українців слово
”хохол”).1

Блок�3Блок�3

Текст 5. Сторінками історії

Коли я був підлітком в Сполучених Штатах <...> і вступив до середньої шко�
ли, найгіршими хлопцями у світі були німці та японці, а росіяни були наши�
ми хоробрими союзниками у боротьбі з фашизмом. Коли я закінчував
середню школу, поганими стали росіяни, а німці та японці стали нашими
хоробрими союзниками в боротьбі з комунізмом. Назвіть це зумовленістю
або гіпнозом, але це вплинуло на більшу частину нашого покоління. Один
спосіб мислення було знищено, а другий було вкарбовано на його місце.2

Що саме автор називає зумовленістю чи гіпнозом?
Якими методами та в чиїх інтересах, на вашу думку, один спосіб мислен�
ня був знищений і замінений на інший?

Текст 6. Думка журналіста

Я для себе постановив спробувати змінити те, на що можу вплинути як жур�
наліст і громадянин.

А саме: я більше ніколи не буду вживати у статтях або ефірі терміни ”Західна
Україна” і ”Східна Україна”. Мій колишній шеф�редактор з 5 каналу Олек�
сандр Народецький багато разів пояснював мені, що це формує свідомість
людей. Тоді я ставився до цього легковажно. Тепер не буду. ”Західні області”,
”східні області” пасуватиме краще. Ми всі побачили, як політики вміють пе�
ретворювати відмінності між людьми на суперечності, а суперечності –
у кров.*
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. * мається на увазі грузинсько�російська війна через Південну Осетію у серпні 2008 р. 
1 Ксенофобский заголовок “Твоего дня” [Електронний ресурс] / xeno.sova�center.ru. – ИАЦ "СОВА",

2007. – Режим доступу:http://xeno.sova�center.ru/213716E/213988B/A3E88AB?print=on.
2 Р. А. Вильсон. Введение // Стивен Хеллер, Терри Ли Стил. Интенсивный курс гипноза. Монстры

и волшебные палочки. – М. Прайм�ЕВРОЗНАК, 2007. – С. 6.



З тієї ж причини я більше не буду брати участі у суперечках про мову. Це не
допомагає жодній з них. На моє розуміння, підтримка української мови – це
податкові пільги і держзамовлення книговидавцям і кіностудіям, музикан"
там і артистам, а не насильне її розповсюдження законами и постановами.

До речі, викрики політиків на мітингах на захист російської мови – це теж не
захист. Головний результат таких дій – розпалювання тих самих суперечно"
стей між співвітчизниками. Ну ще ми голосуємо за таких політиків. Хоч для
мене зараз важливіше, не якою мовою новини, а наскільки вони вільні від
тиску політиків і підкупу.1

Чому журналіст Є. Соболєв вважає за необхідне не вживати терміни
”Західна Україна”, ”Східна Україна”? 
Що автор вважає причинами суперечностей між співвітчизниками?
Як Ви ставитеся до висловленої позиції журналіста?

Текст 7. Погляд сучасника

Жидяра гірший за грузина, – прочитав я про себе в Інтернеті і подумав, що
у моїй волелюбній вітчизні політична коректність ще не стала загальновиз"
наною Зате в Америці вона – вже рефлекс. Самі слова ”араб”, ”негр”, ”єв"
рей” або навіть ”жінка” несуть у собі потенційну загрозу. Адже вони заміню"
ють окреме загальним: арифметику унікальної особистості – алгеброю її
вторинних ознак. Треноване вухо відразу розпізнає расистську ноту в начеб"
то безневинній фразі з тайванського щоденника А. Солженіцина: ”З тямущи"
ми, як у всіх азіатів, очима”. Це однаково, що написати: ”Як усі росіяни, він
любив мороз – чи швидку їзду – чи хокей – чи горілку”. Навчена демо"
кратією совість на будь"яке – а не лише образливе – узагальнення реагує
так, начебто її вдарили у підколінок.2

Як розуміти тезу про те, що будь"яке узагальнення несе в собі потенційну
загрозу?
Чому на узагальнення реагує саме ”навчена демократією совість”? 
Чи погоджуєтесь ви з цим? А як ваша совість реагує на це?
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1 Егор Соболев. То, чего делать нельзя // Корреспондент. – 2008. – № 31 (320). – 16 августа.
2 Александр Генис. Не валяй Ваньку [Електронний ресурс] / www.esquire.ru. – Esquire, 2006. – Режим

доступу: http://www.esquire.ru/articles/17/genis.



Текст 8. Сучасна карикатура 

Микола Воронцов. Про ТВ1

Що є основним повідомленням карикатури? (До чого автор закликає, що
критикує, від чого застерігає тощо?).
Наскільки карикатура актуальна?
Чи стосується зміст карикатури лише телебачення?

Блок�4Блок�4

Текст 9. Матеріали для дискусії

Чи повинна існувати юридична відповідальність за прояви мови ворожнечі?

– НІ –

1. Мова ворожнечі огидна, але це не злочин. Хоча деякі слова є болючими
та неприємними, це – тільки слова, і біль, якого вони завдають, – зовсім
невелика ціна, яку варто заплатити за свободу.

2. Те, що є законним, не конче має бути прийнятним чи бажаним. Ефек*
тивнішим шляхом боротьби з висловлюваннями та ідеями, які засновані
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1 Микола Воронцов. Колякатуры – про ТВ [Електронний ресурс] / kolyaka.livejournal.com. – LiveJournal,
Inc., 2009. – Режим доступу: http://kolyaka.livejournal.com/219549.html.



на ненависті, є свобода самовираження і ”мова любові” для просування
до того суспільства, якого бажають люди.

3. Закони, що забороняють ”мову ворожнечі”, будуть справляти ефект ”за�
морожування” свободи слова. Якщо у держави буде право карати людей
за думки, які вони виражають, то перелік того, що підлягає забороні, буде
лишень розширюватися. Держава повинна мати право контролювати ли�
ше те, що можуть і чого не можуть робити люди, а не те, що вони говорять
чи в що вірять.

4. Для того, аби закони були ефективними, вони мають бути такими, що ви�
конуються. Закони, що забороняють мову ворожнечі, постійно примушу�
ватимуть займатися укладанням переліку ”дозволених” чи ”заборонених”
висловлювань, що стане марним витрачанням державних сил та коштів.

5. Самовираження може мати подвійне потрактування. Те, що для однієї
групи є символом ненависті, для іншої є символом солідарності. Держава
має карати лише за дії, які люди вчиняють щодо одні одних, а не за те, як
вони виражають себе.

– ТАК –

1. Жодна демократична країна не допускає абсолютної свободи самовира�
ження. Оголошуючи мову ворожнечі недопустимою, держава забезпечує
баланс між свободою самовираження та іншими демократичними цінно�
стями, такими, як повага і толерантність до багатоманітності. Баланс за�
безпечується через законодавство, яке громадяни у демократичній країні
завжди можуть змінити. 

2. Покарання за мову ворожнечі забезпечує всім людям у демократичній
державі рівний захист, допомагаючи не допустити того, аби нерівноправ�
не ставлення влади не переросло у відкриту дискримінацію. Коли мова
ворожнечі спрямована проти слабких чи упосліджених груп, вони страж�
дають не лише від самої ненависті, але й від відсутності тієї влади, яку має
більшість.

3. Ідеї ненависті, що прозвучали одного разу, виявляють набагато більший
вплив, аніж багаторазово повторювані ідеї толерантності. Не варто недо�
оцінювати ”заморожуючий” вплив мови ворожнечі на інші, більш пози�
тивні, форми демократичних висловлювань.

4. Упродовж усієї історії слова використовувалися для визначення людей
і груп для переслідування. До того часу, коли громадська думка чи право�
вий процес справлять свій вплив, може бути надто пізно. Закон, за яким
за використання мови ворожнечі передбачено покарання, переконливо
говорить про реальні наміри суспільства.

5. Деякі символи та вирази є неприховано ворожими за характером, не ма�
ючи при цьому соціально значущого змісту. Подібно до нацистської свас�
тики, ці вирази мають єдину мету – викликати почуття страху і залякати
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людей. Така символіка не має жодної корисної мети. Забороняючи їх,
суспільство нічого не втрачає.1

Текст 10. Міжнародні правові норми

А. Міжнародне законодавство закликає держави ухвалювати закони, які
забороняють розпалювання ворожнечі. Є два основні документи, які вима"
гають цього від держав: ”Міжнародний пакт про громадянські і
політичні права (МПГПП): ”1. Будь"яка пропаганда війни має бути заборо"
нена законом. 2.Будь"який виступ на користь національної, расової або
релігійної ненависті, що являє собою підбурювання до дискримінації, во"
рожнечі або насильства, має бути заборонений законом”1; Конвенція про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації забороняє такі види мови
ворожнечі:

підбурювання до дискримінації чи актів дискримінації, зокрема, актів на"
сильства, спрямованих проти будь"якої раси чи групи осіб іншого кольо"
ру шкіри або етнічного походження;

поширення теорій переваги, основаної на расовій відмінності;

поширення ідей, основаних на расовій перевазі або ненависті;

пропаганда ідей або теорій переваги однієї раси чи групи осіб певного ко"
льору шкіри або етнічного походження;

виправдання расової дискримінації та расової ненависті;

заохочення до расової дискримінації та расової ненависті.2

Б. Parliamentary Assembly
Assemblee parlementaire
Парламентська Асамблея

Рекомендація 1407 (1999). ЗМІ та культура демократії

1. Асамблея підкреслює, що ЗМІ є суттєвим фактором створення та розвитку
культури демократії в будь"якій країні. Вони забезпечують людей інфор"
мацією, яка впливає на процес формування думок і позицій, а також на
здійснення політичного вибору. <...>
7. Вразливий зв’язок між свободою вираження поглядів і правом громадян
на об’єктивну неспотворену інформацію є іншою нерозв’язаною складною
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1 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [Електронний ресурс] / zakon.rada.gov. – Вер"
ховна Рада України, 2009. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi"bin/laws/main.cgi?nreg=
995_043.

2 Свобода самовыражения [Електронний ресурс] / www.deliberating.org. – Deliberating in a
Democracy, 2007. – Режим доступу: http://www.deliberating.org/Lessons_RUS_Free_Expression.pdf.

3 Мова ворожнечі [Електронний ресурс] / XenoDocuments.org.ua. – Міжнародна Амністія, 2009. – Ре"
жим доступу: http://www.xenodocuments.org.ua/hate_speech.



проблемою. ЗМІ все ще використовуються як інструмент для зведення
політичних і особистих рахунків. Зростаюча комерціалізація й конкуренція
у сфері ЗМІ підштовхує навіть серйозні засоби масової інформації до “стан#
дартизації” й надмірної демонстрації злочинів та насильства.1

Рекомендація 1067 (1999). Про культурний вимір мовлення в Європі

с) ухвалити декларацію про те, що органи державної влади є
відповідальними за ЗМІ й про те, що мовлення є публічною послугою, та
спеціально підкреслити роль телебачення в сприянні обізнаності про різні
культури й щодо розвитку різноманітності культурних і мовних
ідентичностей.2

Резолюція 1120 (1997). Про вплив нових комунікативних та інфор�
маційних технологій на демократію

... Асамблея вважає за доцільне:
і) шукати способів уникнення таких ризиків, як зменшення політичного

вибору, маніпулювання свідомістю, комерціалізація і фрагментація
політичних повідомлень, надмірна кількість громадських опитувань,
маргіналізація парламентських процедур, соціальна дискримінація,
контроль за громадянами й тенденція до негайної, проте девальвова#
ної форми демократії.3

Д л я н о т а т о к :

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .

88

____________________
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2008. – Режим доступу: http://www.coe.kiev.ua/docs/pace/rec1407(99).htm.
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3 Резолюція 1120 (1997) [Електронний документ] / www.coe.kiev.ua. – Офіс Ради Європи в Україні,
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Конфлікти справжні та уявніКонфлікти справжні та уявні

Матеріал для вчителя

Обґрунтування та особливості заняттяОбґрунтування та особливості заняття

При обговоренні поняття “конфлікт” виникає багато асоціативних зв’язків,
зокрема, таких, як непорозуміння, ворожнеча, амбіції, відмінність інтересів, гнів
тощо, але й компроміс, консенсус, примирення. Однак у контексті розмови про
дискримінацію саме поняття “конфлікт” уживається не так часто, хоча його зміст
присутній у будь$якій ситуації, що супроводжується зменшенням обсягу прав лю$
дини чи їх позбавленням. У громадянській освіті тема конфлікту розглядається
передусім з погляду міжособистісних взаємин.1 Для поглиблення розуміння суті
колективних конфліктів можна використати тему 20 навчально$методичного
посібника “Європейські студії” О. Реута – “Релігійні, етнічні, мовні конфлікти та їх
розв’язання у європейському домі”. Цей матеріал дає достатньо можливостей
розглянути типи конфліктів, що виникають між групами людей і пов’язані з пи$
танням ідентичності та суспільними протиріччями.

Пропоновані матеріали дають можливість показати зв’язок конфліктів, перш
за все політичних, з порушенням прав людини як на етапі зародження й ескалації
конфлікту, так і на фінальній стадії – показуючи трагічні наслідки конфліктів,
основу яких становить дискримінація за будь$якою ознакою. Безумовно, що за$
няття не розв’язує завдання повного і послідовного розгляду взаємозв’язку дис$
кримінації та конфліктів. Однак запропонована методика дозволяє, на думку
укладачів, змістити акценти у бік відповідальності влади, суспільства загалом
за створення ситуації дискримінації та конфлікту.

Заняття має дві частини. Перша побудована на розгляді наслідків достатньо
відомих політичних конфліктів, що привернули увагу світової спільноти в останні
десятиріччя. Тут важливо долучити емпатію учнів, показати персональний, інди$
відуальний вимір будь$якого суспільного конфлікту, незворотність втрат та про$
дукування нових складних ситуацій, зокрема проблеми біженців. Друга частина 
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1 Див.: Тема 6. “Як поводитися в конфліктній ситуації” Навчально$методичного комплексу “Ми – гро$
мадяни України”. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2005; Конфликт и общение. Путеводитель
по лабиринту регулирования конфликтов. – Кишинэу: Изд$во “АРС”, 1997.



заняття – це симуляція, віртуальна гра, яка дозволяє промоделювати шляхи роз�
гортання суспільних конфліктів, що можуть призвести до збройного протистоян�
ня та наступних подій, а також продемонструвати роль політиків і громадських
діячів у ситуації конфлікту інтересів, можливості запобігання, зниження гостроти
конфлікту, недопущення його переростання у неконтрольовану, трагічну стадію.
В обговоренні результатів гри та заняття загалом важливо повернути розмову
до ключової теми посібника – дискримінації та шляхів запобігання порушень
прав людини, розглянути ті уроки, котрі засвоєні учнями в процесі розгляду ма�
теріалів теми. Можна дати домашнє завдання чи організувати міні�проект з ви�
вчення сучасних суспільних ситуацій, що є конфліктогенними та мають у своїй ос�
нові ті чи ті прояви дискримінації. Однак вчителеві слід бути обережним і уваж�
ним, переконаним, що виконання такого завдання не спровокує напруги в класі.
Вчитель має стати тактовним наставником при зборі інформації, зважаючи на те,
що “мова ворожнечі”, яку часто демонструють деякі політики та ЗМІ, може спри�
чинити радикальний погляд на ті чи ті події сучасного суспільного життя.

Хід заняттяХід заняття

Крок 1
[10–15 хв.]

1. Ознайомте учнів та учениць із фоторядом 1, не вказуючи назв фотографій.
Проведіть обговорення:

Що зображено на фото?
Які почуття виникають при розгляді цих фотографій?
Які події могли призвести до зображених ситуацій?

Наведіть підписи до фотографій. Запитайте учнів, що їм відомо про події, які
призвели до таких наслідків. Дайте коротку історичну довідку. 

2 Запитайте:

Кого називають біженцями? 
Яка відмінність між біженцями та емігрантами? 
Які проблеми виникають у людей внаслідок конфлікту, що набирає 
збройного характеру? Як подібні конфлікти впливають на долі людей?
Які причини подібних конфліктів?

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .
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Яка відповідальність лягає на владу, політичні партії та суспільно�гро�
мадських діячів за їх роль у розв’язанні та ескалації етнічних, релігій�
них та інших конфліктів?

В обговоренні останнього запитання уникайте коментарів, можливо, варто
ключові вислови учасників та учасниць записати на дошці чи аркуші паперу
для повторного обговорення наприкінці заняття.

Крок 2
[25–35 хв.]

3. Утворіть кілька малих груп, не менше ніж 5�6 учнів у кожній. Оголосіть
про початок політичної гри “Альфа і Бета”2. Роздайте кожній групі кілька ек�
земплярів “Історії країни Альфа”. Надайте 10 хвилин для ознайомлення та об�
говорення. Потім кожній групі роздайте карточку 1. Далі кожна група отримує
від вчителя наступну карточку, згідно з запитом, який формується в результаті
обговорення в групі та не оголошується іншим групам. Треба заготувати до�
статню кількість комплектів карточок – стільки, скільки груп заплановано
сформувати в процесі заняття. По завершенні гри проводиться загальне обго�
ворення результатів, з’ясовуються шляхи, які обирала кожна група. Вчителеві
напередодні слід самому дуже уважно вивчити всі варіанти, аби відстежува�
ти роботу груп. Важливо, аби хоча б одна група прийшла до карточки № 14.
У такому разі треба ретельно обговорити питання компромісу, ціни досягнен�
ня політичних цілей тощо. Проаналізуйте з учнями їхні дії під час гри. Які
з їхніх рішень призвели до успішного чи програшного результату. Якщо одна
група чи більше прийдуть до результатів гри, що означають громадянську
війну, поверніться до фоторяду 1. 
Якщо дозволяє час, попросіть навести історичні приклади, що ілюструють ту
політику, якої кожна група дотримувалася під час гри.

Крок 3
[10–12 хв.]

4. Попросіть учнів пригадати поняття “дискримінація”. Запропонуйте створити
ланцюжок асоціацій до понять “дискримінація” – “конфлікт”. 

5. Запропонуйте зображення поштової листівки, що надрукована на замовлен�
ня Європейської комісії. Проведіть фронтальне обговорення символів та гас�
ла листівки, а також заняття загалом. Запропонуйте учасникам заняття дати
йому назву.
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1 Ця гра запозичена з видання “Мозаика культур”: Учебное пособие по истории и обществознанию
для средней школы. – М.: Локус�пресс, 2005. Проект “Мозаика культур”, организованный МОО
“Объединение преподавателей истории”, Российская Федерация, и ЕВРОКЛИО – Европейской
Ассоциацией преподавателей истории, Королевство Нидерландов.



Матеріал для учнів

Блок�1Блок�1

Фоторяд 1 1

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

1. Британські солдати патрулюють у м. Енніскіллен, Північна Ірландія.
2. Боснія, біженці у приміщенні спортзалу.
3. Руанда, діти – жертви конфлікту.
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1 Mary Hull. Ethnic Violence. – San Diego (USA): Luent Books, Inc., 1997.



Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

4 Жінка на вулицях зруйнованого м. Грозний, Чечня.
5. Квартал корейських власників у Лос�Анжелесі, зруйнований афро�американцями

внаслідок конфлікту.
6. Чечня. Літня жінка шукає родичів серед тіл загиблих під час російсько�чеченської війни.
7. Ефіопські біженці.
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Блок�2Блок�2

Політична гра “Альфа і Бета”

Ви – політики та громадські діячі держави Альфа і провінції Бета. Від ваших
рішень залежить доля не лише вашого народу, але й цілої країни.

Мета гри: забезпечити захист інтересів своєї країни та свого народу.

Історія країни Альфа

Країни Альфа і Гамма були колись частинами великої імперії, що процвітала про'
тягом кількох століть, однак поступово прийшла до занепаду. У ХІХ столітті у бага'
тьох частинах імперії, включаючи Альфу і Гамму, почався національний рух. Були
сформульовані основні завдання національного відродження. Молодий військо'
вий Альфонсо Альфонсіні почав боротьбу за створення незалежної держави Аль'
фа. На початку ХХ століття мешканці Альфи досягли своєї мети. У молодій державі
почали розвиватися власна мова, національна культура. Через декілька десятиліть
імперія остаточно розпалася, і поруч з Альфою виникла держава Гамма.

Ще під час існування імперії стосунки між народом Альфи і народом Гамми були не
дуже добрими. Мешканці Альфи і Гамми сповідують різні релігії. Крім цього, ос'
новним заняттям альфійців було сільське господарство (перш за все вирощування
цитрусових), а гаммівців – мореплавство, торгівля й ремесла. У ХХ ст. в Гаммі по'
чала дуже швидко розвиватися промисловість. Альфійці вважали гаммівців холод'
ними раціоналістами, готовими продати душу за прибуток, гаммівці вважають
альфійців неграмотними селюхами. Їхньому зневажливому ставленню сприяє те,
що економічна ситуація в Альфі набагато гірша, ніж ситуація в Гаммі.

Становище ускладнюється тим, що на території держави Альфа є провінція Бета,
більшість населення якої говорить тією ж мовою, що й гаммівці, та сповідує таку са'
му релігію. Бетинці надзвичайно працелюбні, і рівень їх життя дещо вищий, ніж в
Альфі загалом, але набагато нижчий, ніж у Гаммі. В Альфі бетинцям не надано
ніяких особливих прав – їхні діти вчаться в школах альфійською мовою, вони не
мають жодного представництва у парламенті Альфи. Національна культура бе'
тинців практично не має можливостей для нормального розвитку. Крім цього, не'
зважаючи на відсутність офіційної дискримінації, бетинці вважають, що їх відтісня'
ють від усіх важливих державних посад. Практично не маючи доступу до політич'
ного життя, бетинці традиційно зосередилися на бізнесі – у цьому їм, до речі, допо'
могли родинні зв’язки з гаммівцями. Однак збагачення бетинців призвело до заго'
стрення відносин між ними та альфійцями. До того ж на території провінції Бета бу'
ло знайдено нафту. Серед мешканців Альфи дедалі популярнішими стають ідеї ра'
дикальних націоналістичних рухів, що пропонують виселити бетинців до Гамми,
оскільки вони розкрадають багатства Альфи і зраджують її національні інтереси.

У цій ситуації у провінції Бета починає зростати рух за відокремлення від Альфи.

Перед тим, як почати гру в політику, пригадайте декілька принципів, що ле'
жать в основі реальної політики. Ви можете додати і кілька своїх твер'
джень – перед початком та після гри. Чи змінилися ваші рекомендації? 
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Інтереси держави – це:

цілісність території, непорушність кордонів, суверенітет;
лояльність громадян, визнання, підтримка, повага до своєї держави;
ріст економіки та зростання добробуту громадян;
безпека громадян, правопорядок, виконання законів та договорів;
...?

Інтереси етнічної / регіональної меншини – це:

збереження своїх культурних відмінностей (мови, релігії, традицій);
рівні права з іншими громадянами країни, у тому числі рівні можливості
у просуванні соціальною драбиною;
участь у вирішенні питань, пов’язаних із територією свого традиційного,
історичного проживання, і (нерідко) претензії як “титульної групи” 
на особливі колективні права на цій території;
розвиток економіки провінції, території і зростання добробуту її насе�
лення;
...? 

Блок�3Блок�3

Поштова листівка*

Рівні права доступні для всіх
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* Листівка виконана на замовлення Європейської комісії в 2008 р.



№ 1

Ви більше не можете миритися зі станови�
щем вашого народу в Альфі. Тому ви:
1. Висуваєте вимогу негайного створення

незалежної держави Бета. Ваша наступна
карточка № 2.

2. Висуваєте вимогу розширення культурної
автономії провінції Бета у складі держави
Альфа, створення шкіл з бетинською мо�
вою викладання, проведення виборів
до бетинського парламенту. Ваша наступ�
на карточка № 3.

3. Звертаєтеся по допомогу до держави Гам�
ма. Ваша наступна карточка № 4.

№ 2

Уряд Альфи ввів війська до провінції.
У відповідь на це ви:
1. Закликаєте народ Бети до опору й тер�

міново створюєте збройні формування.
Ваша наступна карточка № 5.

2. Офіційно звертаєтеся по допомогу до уря�
ду Гамми, обіцяючи за це частку прибутку
від нафтових родовищ. Ваша наступна
карточка № 4.

Відмовляєтеся від своїх вимог. Ваша наступ�
на карточка № 6.

№ 3

Уряд не бажає прислуховуватися до ва�
ших вимог розширення культурної авто�
номії. У відповідь на це ви:
1. Проголошуєте незалежність держави Бе�

та. Ваша наступна карточка № 2.
2. Проводите мітинги та демонстрації у про�

вінції Бета, в яких кожного дня бере
участь чимраз більша і більша кількість
людей. Ваша наступна карточка № 7.

3. Відмовляєтеся від своїх вимог. Ваша на�
ступна карточка № 8.

№ 4

Держава Гамма формально проголошує
про свою готовність вести посередницькі пе�
реговори між провінцією Бета та урядом
Альфи, однак одночасно вступає з вами у се�
кретні переговори, обіцяючи свою підтримку
за передачу Гаммі більшої частини прибутку
від нафтових родовищ. У відповідь на це ви:

1. Продовжуєте опір урядовим військам,
фінансуючи його за рахунок продажу
нафти державі Гамма. Ваша наступна кар�
точка № 9.

2. Відмовляєтеся від таємної підтримки Гам�
ми, оскільки не бажаєте ділитися з гаммів�
цями нафтовими прибутками, але продов�
жуєте опір. Ваша наступна карточка № 10.

3. Розумієте, що подальші контакти з Гам�
мою приведуть Бету до залежності від неї,
тому розриваєте усі відносини. Ваша на�
ступна карточка № 11.

№ 5

На території провінції Бета починається
громадянська війна. Урядові війська пере�
магають. У цій ситуації ви: 
1. Йдете на переговори з урядом. Ваша на�

ступна карточка № 12.
2. Звертаєтеся по допомогу до держави Гам�

ма. Ваша наступна карточка № 4.
Продовжуєте опір, переходячи до парти�

занської війни. Ваша наступна карточка № 9.

№ 6

У відповідь на ваші дії уряд увів свої вій�
ська до провінції Бета, після чого ви відмови�
лися від своїх вимог. Ваше становище цілко�
вито безглузде. Ви скомпрометували себе як
політики, що спровокували військове втру�
чання, але не зуміли йому протистояти. Ваш
авторитет зруйнований. Опір військам у про�
вінції Бета все одно вже розпочався. Грома�
дянська війна неминуча, і розв’язали її ви.

№ 7

На мітингах у столиці Бета чимраз частіше
виступають радикально налаштовані націо�
налістичні політики і звучать заклики до
збройних дій. У цій ситуації ви:
1. Підтримуєте ці заклики і створюєте зброй�

ні загони. Ваша наступна карточка № 5.
2. Не підтримуєте ці заклики, однак викори�

стовуєте їх як сильний аргумент для тиску
на уряд Альфи. Ваша наступна карточка
№ 13.
Докладаєте усіх зусиль, аби попередити

спалах збройного конфлікту. Ваша наступна
карточка № 14.
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№ 8

Навіщо було висувати свою програму
й розбурхувати суспільство, щоби потім від�
разу дати задній хід?

Висловлені вами ідеї все одно будуть по�
ширюватися. У цій ситуації відмова від своїх
вимог рівноцінна дезертирству і зраді. Хто
знає, які політики займуть ваше місце?

№ 9

Ваша провінція занурилася в пекло грома�
дянської війни. Економіка зруйнована. Тися�
чі біженців перетнули кордон і шукають при�
тулку на території Гамми. Продаж нафти не
зміг принести вам особливого прибутку,
оскільки частина родовищ виявилася зруй�
нована під час війни, а іншу зайняли урядові
війська. Незабаром ви дійдете до того, що
фінансуватимете свою армію за кошти від
продажу наркотиків. Трагедія вашої бать�
ківщини на вашій совісті!

№ 10

Ви відмовилися від іноземної допомоги,
аби вас ніхто не міг запідозрити у захисті
інтересів іншої держави. Однак інтереси
власного народу ви захищаєте погано,
оскільки довели його до громадянської
війни. Економіка провінції буде зруйнована,
багато життів втрачено, тисячі людей стануть
біженцями – і все це через вас.

№ 11

Ви позбавилися підтримки Гамми, але й
з Альфою свої стосунки не владнали. Що бу�
де тепер? Громадянська війна вже йде і при�
носить горе й бідування тисячам мешканців
Бети. Практично ви програли.

№ 12

Очевидно, це найрозумніше рішення у си�
туації, що склалася. Краще було б не доводи�
ти країну до громадянської війни, але, по�
чавши переговори, ви бодай отримуєте шанс
припинити війну й досягти хоч якогось ком�
промісу. Правда, втрачених життів вже не
повернеш, біженці ще не скоро наважаться
повернутися додому, та й психологічна трав�
ма, нанесена мешканцям як Бети, так і Аль�
фи, пройде не відразу. Але все ж таки є надія
на мирне врегулювання конфлікту. Голов�
не – розумно вести себе на переговорах. 

№ 13

Ви вели небезпечну гру, але все ж таки
уряд Альфи похитнувся і почав з вами пере�
говори. Однак перемовини йдуть повільно,
а прихильники збройного розв’язання
конфлікту стають дедалі більш популярними.
У цій ситуації ви:
1. Будь�якою ціною намагаєтеся продовжувати

переговори. Ваша наступна карточка № 14.
2. Припиняєте переговори, аби зберегти за�

лишки своєї популярності. Ваша наступна
карточка № 15.
На переговорах говорите одне, а на мітин�

гах і бетинському телебаченні зовсім інше, що�
разу частіше натякаючи на можливість зброй�
ного опору. Ваша наступна карточка № 16.

№ 14

Ви справді намагалися запобігти збройно�
му конфліктові. Заради цього ви готові йти
на переговори з урядом Альфа і навіть від�
мовитися від деяких своїх вимог задля до�
сягнення угоди. Уряд Альфи оцінив вашу
гнучкість та готовність до компромісу й також
іде на угоду. У провінції Бета запроваджуєть�
ся культурна автономія. Починає розробля�
тися механізм бетинського парламенту, який
буде вирішувати багато місцевих питань,
визнаючи при цьому верховенство цент�
ральної влади. ВИ ПЕРЕМОГЛИ!

№ 15

Ви розриваєте переговори для того, щоб
зберегти залишки своєї популярності. Однак
час втрачений. Ви вже не можете досягти ми�
ру для свого народу, а серед тих людей, що
хочуть воювати, є багато тих, хто висловлю�
вався набагато різкіше за вас і тому набув
більшого авторитету та популярності. Ваша
провінція приречена на громадянську війну
і всі жахіття, пов’язані з нею. А ви йдете
з політичної арени, втративши репутацію
і ставши загальним посміховиськом.

№ 16

Ваша лицемірна політика недовго зали�
шиться у таємниці. Народ очікує від ваших
переговорів з Альфою будь�яких позитивних
результатів, але альфійці не довіряють тому,
що ви їм говорите, і перемовини заходять
у глухий кут через ваше загравання з партією
війни. На жаль, громадянська війна немину�
ча. Ви не зуміли вивести свій народ із кризи.
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Гідність і права людиниГідність і права людини

Матеріал для вчителя

Обґрунтування та особливості заняттяОбґрунтування та особливості заняття

Поняття гідності є одним із наріжних у розмові про права людини та свободу
від дискримінації. Гідність притаманна людині, і ніхто не може бути її позбавле!
ний. У Преамбулі до Загальної декларації прав людини вроджена гідність та рівні
і невідчужувані права вважаються основою свободи, справедливості й загально!
го миру. Однак гідність є водночас таким поняттям, яке складно визначити одно!
значно. Людська гідність, особиста гідність, громадянська чи національна гід!
ність не означають одного й того ж, хоча без розуміння кожного вияву гідності
важко визначити цінність окремої особистості.

Пропоноване заняття за своїм спрямуванням найвищою мірою гуманітарне.
Його метою є поглиблення розуміння неповторності та цінності людини загалом,
незалежно від будь!яких зовнішніх виявів: кольору шкіри, статі чи суспільного
статусу. Ідея свободи від дискримінації ґрунтується саме на такому розумінні цін!
ності особи. Важливо, аби старшокласники побачили відмінність у застосуванні
понять “людська гідність”, “особиста гідність”, “громадянська гідність”.

Для роботи над матеріалами 1!го блоку вчителеві слід, у разі потреби, наве!
сти стислу історичну довідку про становище чорношкірого населення у США
в першій половині та середині ХХ століття, а також про рух за громадянські пра!
ва, результатом якого стало законодавче скасування сегрегації. Якщо учні працю!
вали над темою 2 посібника, то варто нагадати поняття “расизм”, “сегрегація”. 

Важливим для теми заняття є блок матеріалів 2. У перебігу обговорення при!
верніть увагу учнів до виразів “гідна поваги людина”, “відсутність гідності”, “об!
ражати гідність”, “загальнолюдська гідність” тощо. Наголосіть, що гідність ро!
зуміється як невід’ємна і неоціненна вартість кожної людини, на відміну від тієї
“ціни”, “вартості”, яку їй накидає суспільство. У цьому сенсі “звання людини” ви!
ще від звання міністра, чи великого художника або вченого, чи звання героя, так
само, як звання людини не може бути принижене тим, що людина є безробітною
чи засудженою, а чи просто має поганий характер. Надзвичайно важливо, аби
учні зрозуміли, що з погляду прав людини немає поділу на “хороших” та “пога!
них”, що людська гідність властива кожному. Саме тому антидемократичні режи!
ми, які не визнавали гідності і прав людини самої собою, застосовували тортури,
приниження, процедури дегуманізації (як от в концентраційних таборах). 

У Статті 28 Конституції України повага до гідності звучить як окреме право:
„Кожен має право на повагу до його гідності...” Ця ж стаття містить і заборону 
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найгірших форм приниження гідності людини: „...Ніхто не може бути підданий
катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність,
поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути
піддана медичним, науковим чи іншим дослідам”. Заборону катувань, жорстоко$
го, нелюдського або такого, що принижує гідність людини, поводження і пока$
рання містять Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини
(Ст. 3), Загальна декларація прав людини (Ст. 5) та Міжнародний пакт про гро$
мадянські та політичні права (Ст. 7). Ці документи також забороняють рабство та
використання примусової праці – стаття 4 Європейської конвенції про захист
прав і основних свобод людини, стаття 4 Загальної декларації прав людини, стат$
тя 8 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.1

У роботі з останнім блоком матеріалів важливо роз’яснити всезагальність
поняття людської гідності саме в контексті розмови про права людини та свобо$
ди від дискримінації

Хід заняттяХід заняття

Крок 1
[15–25 хв.]

1. Запропонуйте учням та ученицям розглянути фотографію 1, обговоріть зобра$
ження згідно із пропонованими запитаннями:

Що за люди зображені на фотографії?
Що, на вашу думку, вкладають демонстранти у надпис на плакатах 
“Я є людина”? 
Які почуття викликає фотографія?

2. Попросіть ознайомитися з текстами 2 (А, Б, В) і методом “2–4 – всі разом”
визначити:

Що стало причиною протесту чорношкірого населення США, уособ$
ленням якого стали імена Рози Паркс та М. Л. Кінга?
У чому заслуга Мартіна Лютера Кінга та Рози Паркс?
Що, на ваш погляд, мав на увазі президент США Б. Клінтон, говорячи, 
що Роза Паркс “змінила Америку”? Чи можна цей вислів застосувати 
до М. Л. Кінга? 
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гідність,  людська гідність,  почуття власної гідності;
Ключові ідеїКлючові ідеї

особиста гідність, громадянська гідність; 
та поняттята поняття

повага до гідності

___________________

* С. Буров. Права дітей та молоді... [Електронний ресурс] / www.khpg.org. – Інформаційний портал
Харківської правозахисної групи, 2004. – Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=
1095243635&w=%C1%F3%F0%EE%E2.



Яке ключове слово є спільним для наведених текстів?
Що об’єднує тексти та фотодокумент 1? 

Крок 2
[12–15 хв.]

3. Об’єднайте учасників заняття у кілька малих груп, запропонуйте для ознайом�
лення тексти 3–5. Проведіть обговорення:

Що таке гідність?
Що таке почуття власної гідності? 
Який зв’язок між свободою та людською гідністю?
Що означає поняття “свобода від дискримінації” в контексті поняття 
“людська гідність”?

Крок 3
[15–20 хв.]

4. Запропонуйте учням та ученицям текст статті 28 Конституції України (бажано
написати його на дошці або на великому аркуші паперу). Роздайте в пари тек�
сти 7–9 та попросіть порівняти умови утримання та поводження із затримани�
ми та засудженими в Україні та країнах Скандинавії за матеріалами ЗМІ. Про�
ведіть обговорення:

Як дана конституційна норма трактує поняття гідності?
У чому головна різниця ставлення до засуджених в українських 
та скандинавських в’язницях?
Який зв’язок існує між людською гідністю та правом на приватність, 
справедливий суд, недоторканність особи, таємницю листування 
та телефонних розмов, забороною рабства тощо?

Крок 4
[7–10 хв.]

5. Запропонуйте учням пригадати матеріал попередніх занять та вияви дискри�
мінації, що розглядалися на них. Проведіть обговорення (можна провести
його у вигляді “мовчазної” чи “тихої” дискусії, тобто приготувати кілька вели�
ких аркушів паперу з написаним на кожному з них одним запитанням, що
подані нижче, та проханням коротко записати свої міркування у вільному
режимі):

Чому гідність є в основі прав та свобод людини?
Чому нерівність та приниження у правах несумісне з визнанням люд�
ської гідності?

6. Запропонуйте текст 10. Запитайте:
Що нового він вніс у розуміння поняття людської гідності.
Що спільного у матеріалах блоку 1–3?

Підбийте підсумки заняття.
7. Запропонуйте на домашнє завдання написати есе на тему “ Гідність людини як

основа прав і свобод”.
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Матеріал для учнів

Блок�1Блок�1

Фотодокумент 11

Демонстрація страй�
куючих робітників
у супроводі Націо�

нальної Гвардії. 
Демонстранти не�

суть плакати з над�
писом “Я�людина”

м. Мемфіс, США,
1968 р. 

Текст 2. Сторінками історії

А. З некролога “Маленька жінка, яка змінила великий світ”.

У США у віці 92 років померла Роза
Паркс – ініціатор руху за цивільні пра�
ва чорношкірого населення країни.
У 1955 році чорношкіра шваля зі штату
Алабама відмовилася поступитися
місцем в автобусі білій людині. За це її
заарештували й засудили до штрафу.
Тоді місцеві негри, обурені рішенням
влади, почали бойкотувати транспорт.
Кампанію протесту очолив негритян�
ський священик, ім’я якого через де�

кілька років стало відомим у цілому світі. Полум’я непокори, що спалахнуло
в одному місті, незабаром перекинулося на всі штати. У результаті Верхов�
ний суд США, зіткнувшись із небаченим досі суспільним обуренням, скасу�
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* I am a man [Електронний ресурс] / www.flickr.com. –  Yahoo! Inc., 2009. – Режим доступу: http://
www.flickr.com/photos/michaeeel/3237930739.



вав расову дискримінацію в країні. У доти непорушній стіні расизму з’явили�
ся тріщини, а незабаром вона зовсім упала. І все це завдяки одній маленькій
жінці.

Коли в 1999 році Білл Клінтон вручав Розі Паркс вищу громадянську нагоро�
ду країни – “Президентську медаль свободи”, він абсолютно щиро подяку�
вав цій мужній правозахисниці за те, що вона змінила Америку. А Кондоліза
Райс* шість років опісля підкреслить: “Я можу чесно сказати: без Рози Паркс
я б не стояла тут і не була б державним секретарем”.

92�літня Роза Паркс померла 25 жовтня 2005 р. у Детройті. Труна з її тілом
була виставлена у Ротонді Капітолія**. Паркс стала першою жінкою, яка була
удостоєна цієї почесті – так у США прощалися лише з президентами.1

У 2002 році на екрани вийшов документальний фільм “Великі часи: спадщи�
на Рози Паркс”, що отримав “Оскара”. Її ім’ям названі школа і вулиця в Дет�
ройті, бібліотека в Монтгомері. На її батьківщині відкритий музей, один із
експонатів якого – “той самий автобус”.2

Б. Одного дня в Атланті до взуттєвої крамниці зайшов чорношкірий свяще�
ник з маленьким сином. Цей священик проповідував в одній із найбільш
відвідуваних негритянських церков міста, жив у престижному негритянсько�
му районі, мав автомобіль і бездоганно одягався, словом, був справжнісінь�
ким представником середнього класу. Він вибрав для сина
черевики, до того ж не з дешевих, і для примірки влаштував�
ся з ним у кріслах недалеко від входу. Продавець люб’язно
попросив батька і сина пересісти, тому що зайняті ними
місця призначалися лише для білих. Священик гордо заявив:
“Або ми купимо ці черевики тут, або ми жодних черевиків не
купимо!” Продавець вважав за краще позбутися покупця,
аби не порушувати заведеного ладу. Священик був у люті від
завданої образи. Його син теж назавжди запам’ятав цей
епізод. І той, і той мали однакове ім’я – Мартін Лютер Кінг.

<...> В умовах сегрегації чорношкірого споживача неначе навмисно змушу�
вали ненавидіти крамницю, товар, виробника, продавця і країну, в якій йо�
го людська гідність щоденно принижувалася.3
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* Державний Секретар США в адміністрації президента Дж. Буша�молодшого (2000–2008 рр.), аф�
роамериканка за походженням.

** Капітолій – назва будинку американського парламенту – Конгресу США.
1 В. Шишков. Черная роза свободы [Електронний ресурс] / www.ForU.ru. – Християнская газета “Для

тебя”, 2006. – Режим доступу: http://www.foru.ru/article.342.html.
2 Е. Костюченко. Умерла женщина, совершившая американскую революцию [Електронний ресурс] /

www.novayagazeta.ru. – Новая газета, 2005. – Режим доступу: http://2005.novayagazeta.ru/nomer/
2005/80n/n80n�s09.shtml.

3 К. Новиков. Оружие расового поражения [Електронний ресурс] / www.kommersant.ru. – Коммер�
сантъ, 2008. – Режим доступу: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1014189.



В Ім’я Мартіна Лютера Кінга золотими літерами вписане в історію не тільки
Сполучених Штатів, але й, без перебільшення, в історію всього людства. Лю"
дина, якою захоплювалися і якій беззастережно довіряли мільйони не тільки
чорношкірих, а й білих і яку не менш фанатично ненавиділи інші мільйони.
Християнський пастор, який міцно тримався ідеї любові до ближнього, під"
няв колишніх рабів на безкомпромісну боротьбу за свободу. Борець, який
організовував демонстрації, бойкоти та марші, якого кілька десятків разів
заарештовували і який у 35 років отримав Нобелівську премію миру. Проте"
стантський священик, якого католицька церква визнала мучеником за хрис"
тиянську віру. Своєю діяльністю він нажив собі ворогів у найвищих колах
держави, включно з губернаторами, сенаторами і навіть керівником ЦРУ –
і став першим чорношкірим, якому був встановлений бюст у Великій ротонді
Капітолія у Вашингтоні. 

<…> Йому було лише 39 років. Його хо"
вали так, як не ховали жодного негра
за всю історію Америки. Вулицями Ат"
ланти за домовиною йшли 150 тисяч
людей. Вони прощалися з людиною, яка
досягла більше, ніж прийняття відпо"
відних законів, які зрівнювали чорних
та білих, – вони прощалися з тим, хто
звільнив їхні душі від рабського мис"
лення і вселив у серце надію. Його мрія

простягалася далеко за межі земного життя і земних справ. Знаючи, в яку
країну він іде після своєї смерті, Кінг вибрав девізом життя слова старого не"
гритянського гімну: “Нарешті вільний! Нарешті вільний! Дякую, Всемогутній
Боже, нарешті я вільний”. Ці слова викарбувані на його надгробному пам’ят"
никові на негритянському кладовищі в Атланті.1

Блок�2Блок�2

Текст 3. Погляд сучасника

A. Праця і гідність людини.

Загальновідомо, що можна різними способами обертати працю проти лю"
дини: можна карати людину за допомогою примусових робіт у концентра"
ційних таборах, можна перетворити роботу на засіб придушення людини,
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1 Ольга Міцевська. Барабанщик справедливості та миру [Електронний ресурс] / www.blag.org.u. –
Благовісник, 2006. – Режим доступу: http://www.blag.org.ua/statti/history/19.php.



нарешті, можна по�різному віднімати у людини, тобто у трудівника, плоди
його праці. Все це доводить моральну потребу сполучати горіння в роботі як
людську чесноту з такою соціальною організацією праці, коли людина, пра�
цюючи й витрачаючи свої фізичні сили (що до певної міри, звичайно, неми�
нуче), не деградувала б, а “ставала б більш людиною” і, найголовніше, не
втрачала б властиву їй гідність та неповторність особистості.

Б. Свобода і моральна істина.

Свобода є міра гідності і величі людини. Пережити свободу, шукану окреми�
ми особами і народами, – це прекрасний виклик для духовного зростання
людини і для етичної сили нації. Основне питання, до якого ми всі маємо
звернутися сьогодні, – відповідальне використання свободи як у її осо�
бистісному, так і в соціальному вимірі. Отже, наш роздум має звернутися до
питання етичної структури свободи, яка є внутрішньою архітектурою культу�
ри свободи.1

Текст 4. Погляд дослідника

...Ми гостро і виразно відчуваємо, що у кожної людини є суверенна область,
що містить коло питань, підвладних лише їй одній, і яка становить предмет
її невід’ємного права. Це – область її гідності. До неї, мабуть, входить усе те,
що потрібне людині для вироблення її власної думки, ставлення і рішень.
Певними константами в області гідності є privacy, приватність, складова суто
особистої сфери життя людини, а також її національне і релігійне самови�
значення. Область гідності недоторканна, її кордони не мають порушувати�
ся. Під вторгненням в область гідності ми розуміємо будь�яку дію, що зму�
шує людину до певної думки, ставлення, рішення або вчинку, позбавляє її
свободи в одному з цих виявів гідності. Сюди з очевидністю входить і наки�
дання думки, тиск на позицію людини, ультимативність, а також вимагання
думки, ставлення або навіть співчуття. <…> Скажу лишень, що, коли гідність
у людині прокинулася, не боротися за неї людина просто не може.2

Текст 5. Погляд сучасника

A. Гідність – таке просте слово, а за ним стоїть така складна світобудова.
Обстоювати свою гідність, зберігати гідність, дотриматися гідності, відповіс�
ти з гідністю... Гідність – цнота самозахисна і тиха. На неї наступає нечестива
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1 Обращение Его Святейшества Папы Иоанна Павла II к 50�ой Ассамблее Организации Объединен�
ных Наций [Електронний ресурс] / www.krotov.info. – Библиотека Якова Кротова, 2005. – Режим
доступу: http://www.krotov.info/acts/20/voityla/oon.html.

2 Г. Абелев. О достоинстве в жизни и науке [Електронний ресурс] / garriabelev.narod.ru. – Очерки
научной жизни, 2006. – Режим доступу: http://garryabelev.narod.ru/dignity.html.



сила, яка може ображати гідність, зневажати гідність, не рахуватися з гід�
ністю...
Але трапляються люди, яким бракує гідності, або й вона цілком у них відсут�
ня. Це вже найгірше. Про таких прислів’я говорить: “Йому у вічі плюють, а він
каже, що то дощ…”. Це тема для цілого соціально–психологічного трактату.
У цьому трактаті не слід забувати про міру людини – не лише від ніг до голо�
ви, а й від голови до неба.1

Б. …Кожного разу, коли люди розширюють своє розуміння “собі подібних”,
аби віднести до нього нові категорії, вони починають розглядати істоти, що
раніше вважалися нижчими, як достатньо подібні, аби бути гідними поваги.
З цього моменту не лише ці істоти переходять на інший рівень, але й людст�
во в цілому проходить новий етап розвитку.2

Блок�3Блок�3

Текст 6. Мовою закону

Конституція України

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або

такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, на�

уковим чи іншим дослідам.3

Текст 7. Повідомлення ЗМІ

В ізоляторах тимчасового утримання в Ізюмському, Лозовському і Куп’ян�
ському міських відділах МУМВД прокуратура області виявила масу пору�
шень перебування затриманих і засуджених. Про це повідомив Олег Гандзя,
начальник відділу нагляду за дотриманням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах, а також при вживанні інших заходів приму�
сового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян...
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1 Є. Сверстюк. Підіймати гідність [Електронний ресурс] / www.khpg.org. – Інформаційний портал Хар�
ківської правозахисної групи, 2008. – Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=
1226570197.

2 Б. Вебер. Империя ангелов. – М.: Ринол Классик, 2007. – С. 44. 
3 Верховна Рада України; Конституція, Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96�ВР [Електронний ресурс] /

zakon.rada.gov.ua. – Верховна Рада України, 2009. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi�
bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96�%E2%F0.



За інформацією Олега Гандзі, камери не оснащені системою відеоспостере�
ження, в них недостатнє природне освітлення. Системи каналізації і водопо�
стачання є або в неналежному чи неробочому стані, або просто відсутні.
У ізоляторах немає пожежної сигналізації, не дотримані встановлені норми
житлової площі, в Куп’янському і Лозовському ізоляторах велика кількість
людей не забезпечена особистим спальним місцем. У Ізюмському ізоляторі
затриманим не видають постільну білизну і матраци, тут, як і в Куп’янському,
засуджених утримують разом із тимчасово затриманими і взятими під варту.

Навіть більше, прокуратура виявила порушення вимог закону щодо утри�
мання хворих на туберкульоз. У Лозовському ізоляторі порушують Закон
“Про попереднє утримання”, не виводячи ув’язнених на прогулянки,
оскільки в ізоляторі немає прогулянкового двору. 

Як повідомляє Олег Гандзя, оскільки начальники цих відділів ігнорують про�
курорські акти, прокуратура послала подання начальникові ГУМВД України
в Харківській області.1

Текст 8. Офіційний документ

Члени Робочої групи ООН з безпідставного затримання, що завершила свою
місію в Україні (22 жовтня – 5 листопада 2008 року) <…>вважають за необ�
хідне звернути увагу на повторювані та часто доведені з наявністю доказів
рапорти про жорстоке поводження та катування з боку міліції, спрямоване
на отримання зізнань, яке трапляється в усіх регіонах країни. Попри те, що
перед міліцією стоять нелегкі завдання та проблема недостатності ресурсів,
зокрема надто низький рівень оплати праці, це не виправдовує застосуван�
ня катувань. Катування, у т. ч. ті, що містять нелюдське та жорстоке повод�
ження, однозначно забороняються нормами міжнародного та національно�
го законодавства, і така заборона є непорушною. Будь�яке застосування ка�
тувань для отримання зізнань має негайно бути причиною звільнення
з будь�якої посади, а щодо застосування катувань, то у будь�якому разі має
застосовуватися притягнення до кримінальної відповідальності правопо�
рушника. У розв’язанні цієї проблеми на державному рівні повинна застосо�
вуватися політика абсолютної нетерпимості щодо таких дій.2

Текст 9. Повідомлення ЗМІ

Чотиримісна камера (але це в Норвегії – в Швеції і Данії у в’язницях, як пра�
вило, всі камери – одномісні) складається з вітальні, де знаходиться теле�
візор, стіл і чотири крісла, і чотирьох маленьких закутів з ліжками і шафка�
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1 Інформаційний бюлетень “Права людини”. – 2007. – № 1(437).
2 Інформаційний бюлетень “Права людини”. – 2008. – № 28(500).



ми. Закути відгороджені від вітальні фіранками, є свій туалет. Камера на од�
ну людину – світла, чиста кімната розміром ... 6–7 м2. У ній – умивальник,
кольоровий телевізор, книжкова полиця, звичайне дерев’яне ліжко (так
не схоже на рідні нари), на підлозі – килимок. Турбота про людину – перш
за все! Навіть у в’язниці йому прагнуть надати максимально людські, при�
ватні і комфортні умови мешкання. І, що характерний, співробітники в’яз�
ниці не мають морального і юридичного права удиратися в камеру без доз�
волу “мешканця”, якщо, звичайно, не мають на те дуже вагомої причини.

Також на території в’язниці може бути, наприклад, оснащена за останнім
словом техніки, пральня – підприємство приймає замовлення на прання
білизни від військових частин, лікарень, будинків для престарілих і інших за�
кладів. Або виробництво якого�небудь ширвжитку. Робота не виснажлива,
з перекурами через кожну годину. Навчання в школі прирівнюється до робо�
ти в тюремних майстернях – це теж частина системи перевиховання. Плюс за
це покладені привілеї – комп’ютер в кімнаті, робота в Інтернеті. У в’язниці
можна здобути будь�яку освіту: від початкової до вищої, або добру спеці�
альність – кухаря, шофера і так далі. Якщо вчишся, то працювати не треба,
до того ж за навчання платять гроші.

Мало того, що зовні скандинавська в’язниця схожа навіть не на кожну росій�
ську <чи українську> школу, а усередині, веселими синьо�блакитними фар�
бами, обідами, більярдами і поводженням, не на кожен вітчизняний дитя�
чий садок, – тут, окрім цього, людині демонструють головне: що б не трапи�
лося, ти все одно людина і повинен нею залишитися!1

Текст 10. Погляд дослідника

Що таке громадянська гідність? ...Духовний прогрес людства вніс у розумін�
ня громадянської гідності ті великі корективи, що законні права почали ро�
зумітися як права природні, тобто такі, що визначаються не державною вла�
дою, а виключно самою природою людини і становлять основу її особистої,
невід’ємної та абсолютної людської гідності. Правосвідомість і є усвідомлен�
ня природних прав. Громадянська гідність людини – це почуття власної гід�
ності, що захищає себе в державі, а якщо потрібно, і від самої держави; це
правосвідомість як глибоко особисте відчуття своїх та чужих об’єктивних
природних прав. Готовність же підкорятися будь�яким, навіть нелюдяним
законам – це готовність виявляти покору не справедливості, а владі як та�
кій – і це є рабство. Громадянська гідність протилежна рабській психології.2
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1 ІЮ. Гуськов. Тюрьмы [Електронний ресурс] / www.norge.ru. – Вся Норвегия на русском, 2001. –
Режим доступу: http://www.norge.ru/norway/prison.html.

2 Г. Абелев. О достоинстве в жизни и науке [Електронний ресурс] / garriabelev.narod.ru. – Очерки
научной жизни, 2006. – Режим доступу: http://garryabelev.narod.ru/dignity.html.



Як боротися з дискримінацієюЯк боротися з дискримінацією

Матеріал для вчителя

Обґрунтування та особливості заняттяОбґрунтування та особливості заняття

Метою заняття є показ учням методів, інструментів протидії дискримінації. Ця
тема завершує посібник і є логічним показати не лише що таке дискримінація, які
її прояви, наскільки небезпечно не зважати на переддискримінаційну поведінку,
але й те, що будь$яка людина, будь$який громадянин може успішно протидіяти
дискримінації. Якщо вчитель опрацював всі матеріали посібника, то учні вже під
час розгляду окремих тем висловлюватимуть судження про те, як запобігти дис$
кримінації та як поводитися у випадку її наявності. Однак все ж доцільно після
розмови про загальний характер людської гідності організувати міні$проект на те$
му методів боротьби з приниженням та нерівністю, позбавленням прав. Якщо
вчитель має досвід проведення занять із громадянської освіти, то може са$
мостійно організувати таке заняття, використовуючи матеріали посібників “Ми –
громадяни України”, “Гуманітарне право” тощо.

Важливо, аби такий міні$проект став не лише підсумком розгляду тем
посібника окремою групою учнів, що ознайомлювалися з відповідними ма$
теріалами на факультативних заняттях або на виховних годинах, а й складовою
частиною діяльності школи. Можна провести таке заняття – що, безумовно, потре$
буватиме більше часу, ніж одна академічна година – у рамках тижня правових
знань чи до Дня прав людини. Організація такого міні$проекту можлива як участь
у суспільно$політичній акції “Громадянин”.
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громадські організації;
Ключові ідеїКлючові ідеї звернення, позов до суду;  
та поняттята поняття акції протесту;

громадська кампанія, демонстрація, бойкот



Хід заняттяХід заняття

Крок 1
[30–40 хв.]

1. Оголосіть тему заняття. Запитайте учнів, як вони розуміють боротьбу з дис�
кримінацією та хто має бути головними діючими особами цієї боротьби. Ви�
слухавши відповіді по колу, організуйте кілька малих груп та запропонуйте
витягнути, як в лото, карточки з написами:

Кампанії (включаючи організацію концертів, пісні протесту, 
художні виставки тощо).
Звернення до ЗМІ.
Звернення до влади.
Масові акції (демонстрації, маніфестації, мітинги, бойкоти).
Позов до суду.
Громадські організації, громадські ініціативи.

Кожній групі надайте матеріали з описом подібних дій та попросіть змоделю�
вати використання тих чи інших методів в уявній чи справжній ситуації. Мож�
на запропонувати обрати одну для всіх ситуацію дискримінації або дати мож�
ливість обрати кожній групі свою ситуацію дискримінації для моделювання.

Крок 2
[30–40 хв.]

2. Проведіть презентацію роботи груп. Під час презентації обговоріть переваги
кожного методу і найоптимальніші можливості його використання та впливу.
Результати роботи зафіксуйте та оприлюдніть (фотографії, шкільна та місце�
ва газета, відеозйомка для місцевого телебачення, презентація на батьків�
ських зборах тощо).
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Матеріал для учнів

Блок�1Блок�1

Група 1. Кампанії

Масові кампанії організовуються з метою при�
вернути увагу суспільства до певної пробле�
ми, що виникає в галузі прав людини або
будь�якого іншого вияву несправедливості.
Прикметами таких кампаній є масовість, яск�
рава символіка та образність, чітка спрямо�
ваність та визначеність проблеми. Певною
мірою кампанії схожі з іншими акціями, що
здебільшого називаються акціями протесту –
мітингами, демонстраціями тощо. Кампанії
використовують не лише гасла “проти”. Вони
частіше закликають до позитивних дій або
привертають увагу громадян до якоїсь ситу�
ації чи проблеми. Розгляньте запропоновані
матеріали та змоделюйте проведення подіб�
ної кампанії під гаслами боротьби з дискримі�
нацією.1

У Всесвітній день толерантності 16 листопада
2008 р. центральною вулицею міста Черкас
пронесли 18�метрове Полотно миру, а на
центральній площі виклали велике серце то�
лерантності із запалених свічок. Полотно миру
створювалося за ініціативою “Центру соціаль�
ного партнерства” та Черкаського обласного
молодіжного ресурсного центру в рамках все�
української кампанії “Толерантність як шлях
до Європи” з 5 по 14 листопада. Мета акції –
протидія поширенню ксенофобії, ворожнечі та нетерпимості, примноження
і закріплення серед мешканців Черкас мови миру й толерантності.2

Я,  ти,  в ін ,  вона. . .Я,  ти,  в ін ,  вона. . .

110

____________________

1 Кампанії Ради Європи [Електронний документ] / www.coe.kiev.ua. – Офіс Ради Європи в Україні,
2009. – Режим доступу: http://www.coe.kiev.ua.

2 Просвіта/протидія: Акції [Електронний ресурс] / XenoDocuments.org.ua. – Міжнародна Амністія,
2008. – Режим доступу: http://www.xenodocuments.org.ua/prosvita/aksii.

Кампанія проти
насильства
щодо жінок
у побуті

у с і р і з н і
в с і р і в н і

Розбудова
Європи
для дітей
та з дітьми

Кампанія Ради
Європи по
боротьбі з
торгівлею
людьми

"Dosta"
боротися з
упередженнями
по відношенню
до рома'

Київська
ініціатива



Група 2. Звернення до ЗМІ

Звернення до засобів масової інформації є доступним інструментом для гро�
мадян, які бажають звернути увагу не лише на мову ворожнечі, але й на інші
вияви переддискримінаційної поведінки, попереджаючи у такий спосіб ви�
никнення ситуації дискримінації. Використовуючи наведений зразок,
складіть подібне звернення стосовно будь�якої іншої ситуації.

Як реагувати на мову ворожнечі в національних ЗМІ

Ви можете написати лист на ім'я головного редактора та/або автора пуб�
лікації, яка містить мову ворожнечі. В такому листі потрібно точно вказати:

назву видання, серію, номер, дату випуску;
назву матеріалу;
ім'я автора матеріалу;
сторінку матеріалу;

Далі слід сказати, що, на Вашу думку, публікація містить зловживання сво�
бодою ЗМІ: заклики до захоплення влади, насильницької зміни конститу�
ційного ладу або територіальної цілісності України, пропаганду війни,
насильства та жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної
ворожнечі.
Якщо Ви пишете стосовно друкованого засобу масової інформації, то зга�
дайте Статтю 3 “Неприпустимість зловживання свободою діяльності друко�
ваних засобів масової інформації” Закону України “Про друковані засоби
масової інформації (пресу)”. 

Зразок листа:
Шановний(а) пане(пані) ____________________________, 

В останньому номері (№ 11(35), листопад 2007) у Вашому виданні розміщено
матеріал відверто расистського змісту. Йдеться про статтю “_________”, автором
якої є п. _________________, вміщену на сторінці 12 журналу. 

Хочу привернути Вашу увагу до того, що в складній ситуації постійних проявів
расизму та ксенофобії, що має зараз місце в Україні та Російській Федерації, особ�
ливого значення набуває безумовне дотримання засобами масової інформації
Декларації ЮНЕСКО 1978 року щодо основних принципів, які стосуються внеску за�
собів масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння,
у розвиток прав людини і у боротьбу проти расизму і апартеїду та підбурення
до війни. Натомість використання у засобах масової інформації мови ворожнечі
(hate speech) є важливим чинником розпалювання міжнаціональної ворожнечі. 

Дуже сподіваюсь на те, що цей випадок використання мови ворожнечі
на шпальтах Вашого видання є лише окремим випадком, і надалі Ваше видання
знову демонструватиме належний рівень подачі інформації. 

З повагою та надією на розуміння,
Ім’я та прізвище.1
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Група 2. Звернення до влади

Одним із засобів впливу на владу, окрім акцій протесту, демонстрацій, ма�
сових кампаній є звернення громадян до державних службовців, організацій
та установ1. Звернення можуть бути у формі листа, скарги, пропозиції,
заяви, прохання – як індивідуальні так і колективні, як усні так і письмові.
Згідно Закону України “Про звернення громадян” має бути чітко вказаний
адресат, суть порушеного питання, можливі пропозиції щодо його розв'я�
зання та вказана особа, що звертається. Перед вами звернення до Прези�
дента України. Ознайомтеся з текстом, сформулюйте суть проблеми, що під�
німається, та за аналогією напишіть звернення з приводу реальної чи уявної
ситуації дискримінації, порушення прав людини.

Звернення до Президента України

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!

Ми, що нижче підписалися, у переддень великого свята – Дня Конституції України
звертаємося до Вас як гаранта Конституції з проханням допомогти у боротьбі про�
ти зростаючих проявів расизму та ксенофобії в Україні та проханням захистити ос�
новні права й свободи людини в Україні.

<...> Подібно до того, як мільйони українців працюють за кордоном, так і на її те�
ренах живуть багато тисяч іноземців, громадян інших держав та осіб без громадян�
ства, а також громадяни, представники меншин (особи, які не є етнічними україн�
цями або не є “особами слов'янського походження”). Безпека всіх цих людей в Ук�
раїні є питанням національної безпеки.

Останнім часом в Україні спостерігаються ситуації, коли збільшується кількість на�
падів на іноземців – як на шукачів притулку, бізнесменів, студентів, так і на членів
дипломатичного корпусу – з боку ультрарадикальних та неонацистських угрупу�
вань. Ми занепокоєні тим, що зростання та активізація діяльності цих радикальних
груп дедалі більше охоплює молодих людей України і використовує відверто ксено�
фобську риторику: “Україна тільки для українців”, “Україна понад усе” (фраза ви�
кликає неприємні асоціації з гаслом часів нацистської Німеччини), “очищення Ук�
раїни від сміття” тощо. Численні міжнародні організації та представники диплома�
тичного корпусу постійно висловлюють своє занепокоєння з цього приводу.

Ми з розумінням ставимося до всіх нагальних та гострих проблем становлення мо�
лодої української демократії, її економічних та політичних проблем. Але особливо
після 2004 року, під час Вашого перебування при владі, ніщо не може виправдати
жорстокого вбивства іноземців, студентів, шукачів притулку в європейській країні.
Ніщо не може виправдати використання лексики “ненависті” в засобах масової
інформації, в тому числі і провідних. Ніщо не може виправдати відкритого розпов�
сюдження та продажу ксенофобської антисемітської літератури.
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Крім того, відсутність ведення статистики правоохоронними органами унеможлив�
лює будь�яке методологічне розв'язання цієї проблеми. По�перше, за відсутністю
статистики приховується бажання правоохоронних та слідчих органів не визнавати
існування проблеми расизму. По�друге, гальмується створення та вдосконалення
правової і законодавчої бази для належного покарання за такі злочини. Натомість
активність правоохоронців виявляється не в наданні допомоги потерпілим інозем�
цям, які опинилися у кризовій ситуації, не у виявленні порушників, а в чергових 
(і часто абсолютно безпідставних) перевірках документів цілком “легальних” іно�
земців і українців просто на ґрунті їхньої расової приналежності та кольору шкіри.

З огляду на сказане вище, просимо Вас ужити термінових заходів з тим, щоб:

Зупинити расистські напади на громадян інших держав та осіб без громадянст�
ва, а також громадян, представників меншин (осіб, які не є етнічними українця�
ми або не є “особами слов’янського походження”);
Відбулось справедливе та відкрите розслідування вбивства шукача притулку 
з Іраку та студента з Лівану, студента з Гамбії, громадянина з Нігерії за участю
міжнародної експертизи та спостерігачів;
Ми просимо справедливого та відкритого розслідування усіх випадків нападів 
та кривд на расовому ґрунті;
Зупинити ганебну практику “перевірки” документів міліцією лише за ознакою
кольору шкіри людини під виглядом боротьби з нелегальною міграцією;
Ефективно протидіяти зростаючій кількості неонацистських та радикальних угру�
повань та їхньому впливу серед молоді;
Підтримати наш заклик щодо відмови від використання “мови ненависті” жур�
налістами, політиками та громадськими діячами,
Заохочувати проведення громадської інформаційної кампанії проти ксенофобії
та расизму в ЗМІ, в школах і ВУЗах, серед молоді;
Підтримати процес створення або вдосконалення належної законодавчої бази,
яка б передбачала суворіші покарання за прояви расизму і ксенофобії;
Забезпечити “жертвам” (потерпілим) доступ до справедливого правосуддя;
Створити або уповноважити для виконання цих завдань відповідний державний
орган, який буде підзвітний Вам, і який буде розглядати всі вищезгадані пробле�
ми комплексно.

На нашу думку, лише такі комплексні заходи створять умови для повного дотри�
мання всіх міжнародних зобов’язань України.

Вікторе Андрійовичу, ми щиро віримо у Вас і сподіваємось, що наше звернення не
залишить Вас байдужим, що Ви знайдете шляхи комплексного правового, політич�
ного та суспільного розв'язання цієї проблеми; і таким чином, ми разом матимемо
демократичну правову Україну, де шанують кожну людину, кожну особу і де не бу�
де кордонів за ознакою расової приналежності. 

<...>1
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Група 4. Масові акції

Розгляньте матеріали, які стосуються акцій протесту, що відбувалися в Ук�
раїні протягом 2008 року. На основі вказаного сюжету або ж вибраних інших
виявів дискримінації, підготуйте уявну акцію силами своєї групи. Визначте
мету акції, змоделюйте її підготовку та проведення, запропонуйте гасла,
створіть оргкомітет, визначте місце та час проведення. 

А. Напередодні Дня Конституції України в Києві
пройшла акція протесту – “Марш проти расиз�
му”, – передає кореспондент ForUm’у. Українці,
іноземці, такі відомі люди, як журналіст Савік Шу�
стер, актор і співак Андрій Кравчук, телеведуча
Інна Цимбалюк, цією акцією спробували привер�
нути увагу до грубого порушення фундаменталь�
ного права кожної людини – бути вільним від ра�
сової дискримінації. 

Учасники акції на чолі з її організатором – видав�
цем журналу “ПапараZZи” Валідом Арфушем
пройшли пішим ходом від Майдану Незалежності
до Адміністрації Президента України і вручили
його представникові петицію, підписану всіма
учасниками акції з пропозиціями щодо посилення кримінального законо�
давства в боротьбі з расизмом, антисемітизмом і ксенофобією. 

Мета учасників акції протесту “Марш проти расизму” – це не тільки зверну�
ти увагу Президента України, але і нагадати всім, у тому числі і посадовцям,
про неприпустимість порушення прав людини і про те, що Україна має вико�
нувати свої міжнародні зобов'язання. “Дуже важливо, щоб люди зрозуміли,
що немає різниці між расами. Всі ми рівні. Люди відрізняються один від од�
ного своєю поведінкою і вчинками, а не кольором шкіри, національністю або
релігією”, – заявив організатор акції Валід Арфуш.1

Б. Більше 500 кримських татар провели мітинг протесту проти дій влади
2007�11�06 на плато Ай�Петрі. Мітинг організував судакський регіональний
меджліс. Учасники акції заявили, що мають намір проводити такі самі акції
по всій території Криму і надалі, поки не буде виконано вимоги кримських
татар щодо дотримання закону і захисту прав корінного народу Криму, що
постраждав під час депортації.2
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Група 5. Позов до суду

Звернення до суду є одним з найбільш ефективних інструментів у бороть�
бі за відновлення своїх прав. Установлення ситуації дискримінації, складан�
ня позову з описом ситуації та вимогою визначити дискримінаційні дії 
та відновити конституційні права є важливою навичкою для будь�якої люди�
ни. Розгляньте ситуацію звернення до Європейського суду, визначіть суть
справи, укладіть уявний позов до цієї ситуації чи за аналогією до будь�якої
іншої.

Європейський центр з прав ромів (циганів) виграв анти�
дискримінаційну справу проти болгарського ресторану. 

Будапешт, Софія, 27 червня 2005 року: у рішенні, ґрунтованому на всесто�
ронньому антидискримінаційному законодавстві, суд першої інстанції Бла�
гоєвграда (південний захід Болгарії) виніс судову ухвалу проти місцевого
ресторану за відмовою у наданні послуг відвідувачам ромської (циганської)
етносу. Суд прийшов до висновку, що відмова в обслуговуванні є дис�
кримінацією, і дав вказівку ресторанові утримуватися від повторення
подібних дій. Позов був поданий Європейським центром захисту прав ромів
(ЄЦПР). <…>
Факти справи наступні: 28 березня 2004 року група ромів зайшла в ресторан
в Благоєвграді і сіла за столик. Обслуговуючий персонал був зайнятий інши�
ми відвідувачами неромського походження. Офіціанти ігнорували ромську
групу і вимушували чекати, незважаючи на неодноразові прохання обслу�
жити їх. Новоприбулих неромських відвідувачів, які зайшли після ромів, об�
служили. Приблизно через годину після того, як роми зайшли до ресторану,
їх усе ще не обслужили. Вони домагалися пояснень від менеджера рестора�
ну, але, не отримавши жодного, – пішли. 
Роми негайно подали скаргу в міліцію і незабаром після цього надали факти
в ЄЦПР. У суді ЄЦПР аргументував, що відмова в обслуговуванні відвіду�
вачів�ромів є прямою расовою дискримінацією і порушенням болгарського
Акту про захист проти дискримінації, що стосується будь�якого ромського
відвідувача,так само, як і іншої конкретної жертви.1
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Група 6. Громадські організації

Велику роль у розвитку громадянського суспільства відіграють громадські
організації, метою діяльності яких є захист прав громадян, просвітництво,
консультації з вітчизняного та міжнародного законодавства, співпраця
з партнерськими організаціями тощо. Розгляньте інформацію з Інтернету
про діяльність деяких громадських організацій, які працюють у галузі захис#
ту прав жінок. Зверніть увагу на напрямки діяльності, на опис діяльності
організацій, символіку. Створіть уявну громадську організацію, метою діяль#
ності якої є запобігання дискримінації та захист від неї (цільовою групою
можуть бути будь#які дискриміновані: ВІЛ#інфіковані, неповносправні, діти,
мовно#культурна група та ін.).

А. Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда#Україна” з 1997
року працює в напрямку запобігання торгівлі людьми, особливо жінками та
дітьми, ліквідації всіх форм дискримінації та насильства у суспільстві, спри#
яння дотриманню прав людини, гендерної рівності та захисту прав дітей.

Основні напрямки діяльності Центру:
Інформаційна діяльність.
Торгівля людьми.
Кінцева мета торгівлі.
Вплив на людину.
Звільнення.
Реабілітація.
Експлуатація дітей: як це відбувається?
Насильство. Про що варто знати.
Ні – насильству в українському суспільстві.
Видання літератури.
Лобіювання.
Превентивно#освітня діяльність.
Соціальна допомога потерпілим.
Національна “гаряча лінія”.1
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Б. Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жі�
ноцтва (ОЖІС) – громадська неприбуткова організація, яка ставить собі 
за мету створити надійну інформаційну базу з усіх аспектів та напрямків
жіночого руху, координувати зусилля жіночих організацій області з акти�
візації дій задля досягнення реальної рівноправності в усіх сферах життя.

Мета та завдання організації:
забезпечити право на вільний доступ до інформації,
сприяти вільному розповсюдженню інформації;
створити бази даних, розвивати дослідження з
гендерних питань, розповсюджувати результати
цієї роботи;
пропагувати політику рівних можливостей в
соціальному, економічному, політичному і культур�
ному житті України, підвищувати самосвідомість жі�
нок, їх соціальний статус;
підтримувати і розвивати прямі міжнародні контак�
ти і зв’язки.1
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пу: http://www.ozis.kr.ua/articles.php?lng=ru&pg=3.
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