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ВСТУП

Сьогодні, як ніколи, питання дотримання прав людини, забезпечення рівного підходу і від-
сутність дискримінаційних практик є важливим інструментом підтримання миру і забезпе-
чення якісних змін у нашій країні. Сприяння взаєморозумінню та повага до розмаїття куль-
тур, а також протидія будь-яким формам нетерпимості та дискримінації повинні бути пріо-
ритетом розвитку суспільства. 

Велика частина напружених ситуацій та конфліктів у незалежній Україні спричинена вну-
трішніми установками людей, підживлена стереотипами та упередженнями, нерозумінням 
і страхом перед «іншим» – в широкому розумінні цього слова, внаслідок ситуацій, у яких 
відмінності сприймаються не як ресурс, а як загроза. Загроза досить часто уявна і необґрун-
тована, але яка постійно виправдовує і підживлює дискримінацію та ксенофобію, вибудовує 
бар’єри та потурає поширенню ненависті в українському суспільстві. Це можна побачити на 
вулиці, в офісах, сферах освіти та управління і у відносинах між людьми. Поширення, ви-
правдання, заохочення і підбурювання, а також байдужість людей до проявів ксенофобії є 
нагальною проблемою українського суспільства. Саме тому, одне з ключових завдань сьо-
годні – розвивати знання та методи навчання про різні соціально вразливі групи і меншини 
та просувати концепцію «розмаїття», як ресурсу. 

Це стало поштовхом для акумулювання досвіду та розробки навчального ресурсу, пред-
ставленого у цьому посібнику. Максимально універсальний та адаптивний набір інстру-
ментів було апробовано під час тренінгу для тренерів у березні 2015 року, результатом 
якого стала розробка та проведення випускниками ТОТ своїх освітніх заходів спрямованих 
на протидію дискримінації. Головним завданням тренінгу була підготовка фахових трене-
рів та розвиток їхніх практичних знань і навичок з розробки навчальних програм та прове-
дення освітніх заходів щодо запобігання та протидії дискримінації, особливостями роботи 
з різними цільовими групами, тощо. Основні теми, інструменти, напрацювання та досвід 
як тренерів, так і учасників курсу для тренерів було систематизовано і викладено в посіб-
нику, який ви тримаєте в руках.

Посібник розроблено з метою методичної підтримки тих, хто організовує навчання як трене-
рів, так і представників різних цільових груп. Публікацію складено за принципом конструкто-
ра, коли людина, яка планує навчання та пише програму, сама обирає, з якого розділу і яку 
інформацію їй необхідно узяти, щоб навчання відповідало потребам учасників і особливос-
тям цільових груп, спільнот, з якими вони працюють.

Посібник складається з кількох частин. Методична частина робить акцент на методах, 
підходах та інструментах освіти у роботі з дорослими та їх оцінки. У розділах 1-4 детально 
проаналізовані методичні підходи по роботі з дорослою аудиторією. Саме тому головне за-
вдання цього блоку – забезпечити тренера інформацією та порадами перед плануванням та 
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проведенням навчання. Включені поради про те, що робити у складних ситуаціях, наведені 
деякі методи активного навчання. Також надані рекомендації з розробки та оцінки програми 
з урахуванням усіх цілей навчання, цільових груп та тривалості процесу.

Тематична частина присвячена особливостями викладення основних тем щодо запобіган-
ня та протидії дискримінації. Розділ 5. Стереотипи, пояснює процес формування стереоти-
пу та упередження – механізмів, які є базовими в темі дискримінації. Розділ 6 присвячений 
аналізу існуючих міжнародних та національних правових механізмів протидії дискримінації. 
У розділі розміщено деталізований огляд основних міжнародно-правових та національних 
інструментів у сфері недискримінації, в яких тренер має бути обізнаний. Розділ 7 присвяче-
ний розгляду основних концепцій, що відіграють важливу роль у розумінні феномена дис-
кримінації в різних аспектах – від правового до соціокультурного. Питання законодавчого 
викладення дискримінації з наведенням прикладів деталізовано у розділі 8. У розділі 9 ви-
кладені основні приклади дискримінації, з якими можуть зіткнутися представники різних ці-
льових груп. В останньому, розділі 10 систематизовані різні підходи і успішні практики запо-
бігання та протидії дискримінації. Усі розділі підкріплені посиланнями на корисні джерела, 
де можна отримати більше інформації, прикладів та інструментів.

У розділі Додатки ви знайдете, як адаптовані під тему дискримінація ігри та вправи, так і 
приклади анкет, навчальних програм, включаючи декілька програм освітніх заходів розро-
блених випускниками тренінгу для тренерів.

Сподіваємося, що наведена інформація, практичні рекомендації, приклади та досвід різних 
людей стануть у нагоді вам під час планування ваших навчальних заходів задля просування 
принципу рівності та подолання дискримінації в Україні.

Авторський колектив
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ТРЕНІНГОВОЇ 

РОБОТИ З ДОРОСЛИМИ 

Навчання запобіганню та протидії дискримінації переважно орієнтоване на дорос-
лу аудиторію. Навчаючи дорослих необхідно пам’ятати про індивідуальні особли-
вості цієї вікової групи та певні підходи до навчання. Адже неправильно побудована 
програма чи невірно підібраний інструментарій можуть суттєво знизити рівень 
мотивації до участі і залученість у процес навчання і, відповідно, ефективність за-
своєння матеріалу буде мізерна. 

1.1. У ЧОМУ Ж ПОЛЯГАЮТЬ 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІЄЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ

Наявність досвіду. Дорослі мають розгорнуті і багатогранні уявлення про світ, діяльності в 
цілому та про предмет / тему тренінгу, зокрема. Відповідно, аналіз отриманої інформації від-
бувається на основі співставлення її зі своїм досвідом та уявленнями. Тому тренер повинен 
бути готовий зіткнутися з різними думками та світоглядами учасників. Досвід не можна ігно-
рувати. Навпаки, потрібно побудувати змістовну комунікацію та створити комфортні умови 
для кожного з учасників для співвіднесення їхнього попереднього досвіду з тим, який вони 
отримують на тренінгу. Адже це допоможе учасникам здійснити крок вперед в особистому 
та професійному розвитку, посилити власні уявлення, навички, опанувати нові техніки і тех-
нології. Дорослі не тільки мають досвід, але й орієнтовані в навчанні не лише на механіч-
не засвоєння інформації. Вони зосереджуються на вирішенні актуальних проблем, пошуку 
ефективних дій у практичних ситуаціях, з якими вони стикаються у своєму житті і діяльності. 
Досвід стає ключовим ресурсом у процесі навчання дорослих, тоді як аналіз цього досвіду є 
центральним елементом всіх тренінгових методів.

Необхідною умовою навчання дорослих є довіра до тренера та/або експерта як до про-
фесіонала, який здатний допомогти їм знайти ефективні рішення в практичних ситуаціях.

Важливо пам’ятати, що доросла людина доволі часто може чинити опір змінам. Відомий 
феномен «захисту сприйняття» – це схильність людини захищати себе від ідей, об’єктів, си-
туацій, які несуть загрозу її уявленням. Коли люди бачать, чують або переживають те, що не 
корелює з їхніми поглядами та/або цінностями, вони відчувають дисонанс. Оскільки одним 
із завдань тренінгу є зміна поведінки і, відповідно, уявлень, на основі яких діють учасники, 
останні з великою ймовірністю будуть відчувати такий дисонанс. Більше того, під час засво-
єння нових технік і технологій та їх застосування знижується продуктивність, а на перших 
етапах – і ефективність роботи; виникає відчуття некомпетентності. 
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Подолати це відчуття, та навіть інколи спротив, можна завдяки створенню динаміки групи, 
в якій панує атмосфера співпраці. Саме це створює підґрунтя для безпечних експериментів 
для самооцінки людини і пошуків найбільш ефективних схем та технологій роботи. Якщо 
атмосфера небезпечна, зростає кількість бар’єрів, які перешкоджають включенню в процес, 
починається усвідомлений чи не усвідомлений саботаж і протидія. 

Дорослі приходять вчитися з високим рівнем мотивації, у них є чіткі цілі, часто, розгорнуті 
й ієрархизовані. Відповідно, їм важливо, щоб навчання було пов’язане з їх особистими 
цілями. Навіть якщо на самому початку тренінгу з’ясовується, що учасники не розуміють 
його доцільності, тренеру необхідно знайти спосіб зв’язати мету і завдання тренінгу та 
особисті цілі учасників.

Ще однією особливістю роботи з дорослою аудиторією є потреба дорослих людей у само-
направленні, тобто бажання самостійно визначати власні цілі та засоби їх досягнення. 
Відповідно, головним завданням тренера стає робота з учасниками, яка направлена на ор-
ганізацію процесу спільного пошуку відповідей на поставлені питання. Учасники не є посу-
динами для наповнення знаннями та досвідом тренера. Навпаки, головне завдання процесу 
спільного пошуку потрібних знань та вмінь – це допомога в усвідомленні необхідних ком-
петентностей та опануванні потрібними інструментами. 

Пам’ятайте про час. Більшість з нас є людьми з величезним переліком справ, завдань, 
обов’язків. Часу на навчання в дорослої людини не так вже й багато. Відповідно ми 
хочемо отримати такі знання та вміння, які майже відразу можна буде застосувати на 
практиці. 

Зміст тренінгу має бути прив’язаним до практики, а процес – бути побудований макси-
мально ефективно з точки зору витрат часу на вирішення поставлених завдань. Бо дорослі 
учасники набагато краще усвідомлюють свої можливості і потреби. Відповідно, необхід-
ність отримання практичних знань тут і зараз стає ключовим завданням тренера. 

Правильно вибирайте методологію роботи. Вже тривалий час освіта для дорослих – це не 
«нудні лекції», а активні форми навчання: рольові ігри, ситуаційні завдання, симуляції, гру-
пові обговорення та кейси. Відповідно, увесь навчальний процес вибудовується на активній 
взаємодії учасників між собою та з тренером. Цей підхід до організації та проведення освіт-
ніх заходів отримав назву інтерактивного підходу. Важливо пам’ятати, що інтерактивний 
підхід – це не просто набір «іграшок і роздруківок», які дуже часто тренерами-початківцями 
просто комбінуються. Це послідовний процес навчання, де головний акцент робиться на 
потреби учасників – тренінг стає вирішенням їхніх завдань. 

Програма орієнтована на учасника, а не на тренера. Відповідно головним завданням 
тренера стає акцент на тому, чого хоче навчитися учасник, які навички бажає розвинути, 
а не на тому, що тренер вбачає за необхідне «вкласти у голову». Такий підхід вимагає 
від тренера постійної уваги до учасників, їх запитань та потреб, постійної рефлексії, 
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спрямованої на те, щоб побачити навчальний процес очима учасників. Такий підхід не-
можливий без залучення учасників в якості повноцінних партнерів. Учасники не можуть 
бути пасивними утриманцями, яким тренер надає готові рішення, Інтерактивний тренінг 
організований таким чином, що учасник ставить свої завдання і вирішує їх за допомогою 
ресурсів, що надаються тренером.

Плануючи освітній захід у форматі тренінгу, важливо так побудувати його програму, 
щоб у кожному з блоків задіяти різні канали отримання інформації. Важливо викорис-
товувати методи навчання, які дають учасникам можливість самостійних дій, пошуку 
рішень, аналізу та обговорення. Окрім цього при підборі методів та підходів важли-
во пам’ятати не тільки про потреби учасників, завдання тренінгу, але і про властивості 
людської психіки та пам’яті. 

Згідно з результатами психологічних досліджень наша довгострокова пам’ять складається з 
таких блоків: 

Підсумовуючи, тренінг – це форма інтерактивного навчання, що спрямована на розвиток 
цінностей, установок, компетенцій та мотивації учасників, що дозволить їм у подальшому 
ефективніше виконувати поставлені завдання. 
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1.2. ЯК ВИЗНАЧИТИ ЯКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

БРАКУЄ УЧАСНИКАМ

Безсумнівно, однією з головних причин участі у тренінгах є усвідомлення недостатнього рів-
ня знань, невідпрацьованих вмінь, або компетентностей загалом. Якщо ми плануємо освітні 
заходи, учасниками яких будуть дорослі, важливо розуміти, яких компетентностей бракує. 
Існує доволі багато підходів до оцінки компетентностей учасників і відповідного вибудову-
вання на цих результатах освітніх дій та заходів. 

Ми пропонуємо вам модель чотирьох рівнів компетентностей. Суть цієї моделі оцінки по-
лягає у тому, що учасники тренінгу при виконанні тієї чи іншої задачі можуть перебувати на 
різних рівнях компетентності, і, відповідно, підходи до роботи з ними мають різнитися. Самі 
рівні розподіляються таким чином: 

Перший рівень – неусвідомлена некомпетентність

На першому рівні учасники не тільки некомпетентні в тому чи іншому питанні, але й навіть 
не вважають його важливим і потрібним для себе. Важливо розуміти, що на цьому рівні ми 
можемо зіштовхнутися, як з дійсно непотрібними учасникамі компетенціями, так і з компе-
тенцієями, які мають важливе значення для їх професійної діяльності, але поки ще ними не 
усвідомлюються. Наприклад, компетенція керувати літаком буде непотрібною для соціаль-
ного працівника, тоді як володіння термінами, що не стигматизують/не ображають уразливі 
групи, є неусвідомленою, але вкрай потрібною компетенцією. 

 ключове завдання тренера продемонструвати учасникові необхідність цієї компе-
тенції та вмотивувати його почати відпрацьовувати її. 

Другий рівень – усвідомлена некомпетентність 

На другому рівні учасники розуміють свою некомпетентність у тому чи іншому питанні, але 
поки не мають необхідних знань, навичок, технологій. Учасники вже формулюють питання 
та розуміння, але поки не мають відповідей та підходів до заповнення прогалин у знаннях. 

 завдання тренера трансформувати усвідомлення некомпетентності в реально 
поставлені практичні завдання з подолання некомпетенції через засвоєння по-
трібних знань, навичок та інструментів.

Третій рівень – усвідомлена компетентність 

Учасники розуміють, як потрібно діяти, та володіють необхідними знаннями. Однак, як пра-
вило, навички та техніки не відпрацьовані до автоматизму. Тому, щоб бути ефективними, 
доводиться постійно контролювати свої дії і «тримати» в голові алгоритм, постійно спрямо-
вуючи свої дії у відповідності до нього. 
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 головне завдання тренера – створити простір та умови для відпрацювання нави-
чок та засвоєння технологій, інструментів на рівні авто матизму. 

Четвертий рівень – підсвідома компетентність 

Учасники автоматично виконують ті чи інші засвоєні дії, навіть не відслідковуючи їх. Іноді 
навички відпрацьовані на досвіді і людина навіть не може чітко пояснити що, як і чому вона 
робить, просто інтуїтивно працює. 

 завдання тренера допомогти учасникам зрозуміти та усвідомити ті схеми, які 
вони застосовують. Коли нам стає зрозуміліша та ясніша природа наших дій, ми 
починаємо ефективніше застосовувати ці алгоритми та моделі на практиці. 

Отже, будь-який освітній захід для дорослих, а тим паче тренінг неодмінно будується на 
основі рівня компетенцій учасників. Завдання тренера лише давати змогу учасникам у ком-
фортних умовах усвідомити власний рівень компетенцій та організувати процес переходу від 
одного рівня до іншого. 

1.3. ЗОНИ НАВЧАННЯ

Будь який тренінг має включати три основні складові: 

змінапроцесзалучення

Відповідно, ми маємо забезпечити активне залучення учасників, мотивувати їх до розвитку 
своїх компетенцій та зміни способів діяльності. Для цього нам потрібно організувати чіткий 
та динамічний робочий процес. В результаті наше навчання має сприяти змінам у поведінці 
учасників та способах їх дій. 

Зробивши акцент лише на одній зі складових ми ризикуємо успішністю самого тренінгу. Всі ці 
складові взаємопов’язані. Якщо ви знехтуєте залученням учасників, навчальний ефект буде 
слабким. Якщо зміст тренінгу нецікавий і жодним чином не пов’язаний з діяльністю учасни-
ків, – зникне мотивація. Звісно, тренери – це не універсальні солдати, які вміють фахово та 
комплексно охоплювати та працювати з усіма сферами проблем/питань. Кожен тренер, за-
лежно від своїх цілей та цінностей, робить акцент на одній з цих трьох складових. Це цілком 
припустимо, але важливо, щоб в кінцевому підсумку ми орієнтувались на баланс між залу-
ченням, процесом та змінами. 
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Щоб тримати у фокусі уваги всі три складові, важливо відповісти на такі питання: 
1. Чи вмотивовані учасники до вирішення завдань тренінгу, чи вони називають 

власний перелік питань і завдань? 
2. Чи забезпечені умови для залучення кожного з учасників у процес навчання? 
3. Якщо учасники демонструють низький рівень залучення, то в чому причина? 
4. Чи є прогрес щодо вирішення поставлених завдань? Якщо ні, то у чому може бути 

причина? 
5. Чи достатньо чітко, зрозуміло та динамічно проходить тренінг? 

У своїх діях людина, як правило, виходить з власних уявлень про ситуацію і способи дії в ній. 
Процес зміни уявлень має як раціональну, так і емоційну складову, обидва аспекти повинні 
бути в полі уваги тренера. 

Будь-який розвиток передбачає зміни, отримання нових якостей, які дозволяють більш ефек-
тивно діяти. Однак, у процесі змін на початкових етапах людина дуже часто відчуває диском-
форт, що обумовлено багатьма факторами:

Комфорт – дискомфорт – стрес

З одного боку, навчання і зміна поведінки відбуваються тільки в тому випадку, коли учасники ви-
ходять із зони комфорту та вступають в зону дискомфорту. З іншого боку, якщо дискомфорт буде 
занадто сильним, замість навчання новим способам, людина може опинитися в стресовій ситуа-
ції. Це може призвести до реакції захисту, блокування змін, відмови від участі в освітньому про-
цесі або навіть психологічної травми. Тому тренеру важливо підібрати такий рівень змін, який 
є реалістичним для учасників на цьому етапі та створить їм прийнятний рівень дискомфорту.

на першому етапі процесу опанування нових навичок 
може знижуватися ефективність, в результаті 

людина може вважати себе неуспішною

і

людина повинна знати свою недостатню компетентність
та неефективність своїх дій в минулому;

людина може побоюватичґ негативної оцінки оточуючих
у разі визнання нею своєї некомпетентності;



13

Стратегія тренера виглядає так:

Далі цей процес циклічно повторюється. Раціональний аспект управління процесом зміни 
пов’язаний з організацією процесу осмислення, рефлексії. 

Потрібно створити такі умови, щоб учасники почали змінюватися: 
 необхідно, щоб учасники діяли «тут і зараз». Якщо учасники не продемонстру-
ють в тій чи іншій формі притаманні їм способи дії, складно організувати їх ана-
ліз та показати, що вони недостатньо ефективні.

 важливо, щоб учасники поділяли цілі та завдання тренінгу, і щоб продемон-
стровані ними способи дії відповідали поставленим цілям. Інакше, навіть якщо 
учасник отримав досвід дії «тут і зараз», він може не мати мотивації до ана-
лізу своїх дій. Навіщо вона йому, якщо те, що відбувалося у вправі або грі, не 
пов’язане з його особистісно значущими цілями?

 має бути організовано обговорення і осмислення учасником своїх дій в рамках 
тренінгу для пошуку більш ефективних способів дії та їх подальше відпрацю-
вання. Без аналізу учасники не зможуть зрозуміти, чим зумовлені їх дії і що 
потрібно змінити, щоб підвищити ефективність. 

1.4. МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ДЕВІДА КОЛБА – ПЕРЕВАГИ 

ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 

Ця модель виділяє чотири фази процесу навчання: 

1. придбання конкретного досвіду – отримання учасниками безпосереднього досвіду у темі 
/ навичках / технологіях, що розглядаються; 

• пропонуємо нові
уявлення або нову
модель поведінки –
група входить в зону
дискомфорту та 
починає розвиток.

• пропонуємо нові
уявлення або нову
модель поведінки –
група входить в зону
дискомфорту та 
починає розвиток.

• оцінка стану більшої
частини групи –
група знаходиться 
в зоні комфорту

3-й етап1-й етап

2-й етап
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2. осмислення отриманого досвіду – обговорення отриманого досвіду та уявлень учасників 
у межах теми заходу;

3. побудова гіпотез через трансформацію абстрактних уявлень та комунікацію через уза-
гальнення, структурування, схематизацію, співвіднесення досвіду «тут і зараз» з попере-
днім досвідом учасників у цій сфері та/або теорією.

4. розробка власної схеми застосування отриманих знань та навичок через інтегрування їх 
до вже існуючих понять та знань. 

Відповідно до моделі Колба, можна виділити такі поради щодо організації 
навчального процесу:

 недостатньо просто озвучити інформацію учасникам, необхідно організувати 
процес активного експериментування з нею;

 важливо не тільки забезпечити отримання нових знань і досвіду, але й форму-
вання в учасників інтересу до аналізу, формулювання висновків та планування 
їх застосування у своїй діяльності;

 слід пам’ятати, що кожен учасник, виходячи з власних особливостей сприйняття 
та обробки інформації, віддасть перевагу одній із фаз циклу, а саме тій, де він 
буде почувати себе найбільш впевнено. Так декому комфортніше навчатися, ви-
конуючи завдання, іншим більше подобається обдумування всіляких теорії та 
моделей. Однак, особисті переваги не повинні заважати конструювати тренінг 
таким чином, щоб намагатися зацікавити учасників пройти всі чотири фази;

 тренер може мати власні уподобання щодо певних фаз циклу, але вони не по-
винні ставати на заваді запланованому процесу навчання. 

Всі методи проведення тренінгу так чи інакше вкладаються в цю технологічну модель. Кожен 
охоплює один або декілька етапів циклу. 

Наприклад, керовані дискусії дозволяють організувати обговорення досвіду учасників, міні-
лекції – узагальнити матеріал або розпочати пояснювати новий, рольові ігри – пройти всі 
чотири етапи технологічної моделі тренінгу. Таким чином, будуючи програму тренінгу на 
практиці, ми реалізовуємо цю модель за рахунок комбінації конкретних методів навчання.

Незважаючи на простоту, безперечність та очевидність схеми, вона не завжди застосовуєть-
ся в повному обсязі. 

Висновок: опрацювання ключових змістовних блоків під час тренінгу повинно включати 
всі чотири етапи, щоб досягти мети – змінити спосіб дій учасників. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ 

ТА ВИКЛИКИ У РОБОТІ ТРЕНЕРА 

2.1. КОМПЕТЕНЦІЇ ТРЕНЕРА 

Будь яка діяльність будується на певних ціннісних підґрунтях. Діяльність тренера – не ви-
няток. Вона пов’язана з розвитком інших людей і тренер сам повинен демонструвати у 
своїх діях певні цінності. Цінності, базуючись на яких, вибудовується не тільки програма 
того чи іншого освітнього заходу, а сам підхід і до роботи тренера, і до особистого само-
розвитку тренера. 

Ключові професійні цінності тренера: 

1. Розвиток. Якщо тренер зупинився у своєму професійному зростанні, не намагаєть-
ся осмислювати власну діяльність і постійно покращувати методи роботи, то як він 
може вимагати змін дій та поведінки від учасників?

2. Віра в учасників. Зміни завжди пов’язані з подоланням. Якщо тренер не буде віри-
ти в учасників, їх здатність вчитися та діяти ефективніше, йому буде складно моти-
вувати їх до змін.

3. Відкритість, чесність і повага. Без цього на тренінгу практично неможливо по-
будувати ефективну комунікацію і створити сприятливу робочу атмосферу.

4. Орієнтація на результат. Як вже відзначалось, мета тренера – не просто провес-
ти тренінг і не сподобатися учасникам, а досягти конкретних результатів з вирішен-
ня особистих та професійних завдань учасників. Якщо тренер не буде слідувати 
цілям, де гарантія, що їх досягнуть учасники? 

Під час проведення тренінгу для тренерів з питань протидії дискримінації в березні 2015 
року автори посібника вирішили дати групі професійних тренерів завдання визначити клю-
чові компетенції та характеристики для тренера, який працює в сфері запобігання та протидії 
дискримінації. Ми запропонували їм застосувати трирівневу модель аналізу компетенцій на 
рівнях «знаю», «вмію» та «хочу». Результати роботи групи: 
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Рівень 1 – «ЗНАЮ»
 знання законодавства
 знання міжнародної судової практики та прецедентів 
 практика застосування антидискримінаційного законодавства в Україні 
 технічно знати як готувати тренінг, методику роботи з групами, тощо 
 знати де шукати/отримувати нову інформацію та яких експертів залучати 
 знати методи моніторингу/оцінки навчального заходу
 знати як виправити ситуацію – навички адвокації та вирішення проблем 
 знання різних аспектів проблеми дискримінації. Специфіка дискримінаційних 
практик у відповідності до соціальних груп 

 рівні дискримінації або моделі в залежності від цільової групи 
 знання, де і як можна і треба застосовувати отриману інформацію 
та сформовані вміння. 

Рівень 2 – «ВМІЮ»
 уміти доносити інформацію 
 працювати з кейсами (розробляти, пояснювати) 
 шукати та адаптувати інформацію 
 працювати з груповою динамікою /розпізнавати групові ролі та працювати 
з цим 

 (приховувати свої почуття) / не дозволяти своїм почуттям впливати на роботу / 
не приносити свій негативний досвід у роботу 

 налагоджувати контакт з групою 
 уміти самонавчатися 
 працювати з «проблемними учасниками» 
 уміти рефлексувати з групою та саморефлексувати 
 навички ораторського мистецтва та невербального спілкування 
 змінювати програму та підлаштовуватися під групу (за умови невірного 
планування перед навчальним заходом/неправильно вибрана структура 
заходу) 

 уміти відповісти на запитання які виходять за рамки теми тренінгу
 уміння тренера зацікавити «замовника» тренінгу / просування своїх ідей 
та програм 

 уміння тренера самопрезентуватися групі / побудова «авторитету»/довіри
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Рівень 3 – «ХОЧУ»
 підвищити рівень знань групи 
 жити в толерантному суспільстві 
 жити в гуманістичному суспільстві 
 реалізувати активну громадську позицію 
 самореалізуватися 
 самовдосконалюватися 
 саморозвиток
 розширити сфери своєї роботи 
 хочу «щось змінити» у своїй країні 
 заробити гроші 
 отримати досвід тренерської роботи та дізнатися нове 
 дізнатися про нові техніки 
 привернути увагу суспільства до проблеми

 

Фактично, це тільки невелика частина компетентностей, яка вбачалась учасниками нашого 
тренінгу для тренерів, як потрібна в освітніх заходах пов’язаних з темою дискримінації. Від-
повідно наше завдання полягає у тому, щоб чітко зрозуміти, на які речі у нас є час та ресурси, 
а яким ми можемо присвятити лише побіжний огляд. Але без детального аналізу компетент-
ностей та виокремлення ключових, важко побудувати успішний освітній захід. 

2.2. ПЛАНУВАННЯ ТРЕНІНГУ

2.2.1. Концепція тренінгу
Це єдина структура, де прописано цілі, зміст та методи проведення освітнього заходу. Зро-
зуміло, що якщо ви плануєте кількагодинний міні-тренінг концепцію прописувати не треба. 
Вам вистачить просто плану заходу. Але якщо ви плануєте кількаденний тренінг, або довго-
строкову освітню ініціативу, концепція заходу є обов’язковою. Вона визначає графік, потен-
ційні результати роботи, але водночас лишає певну свободу для «маневру». Це каркас вашої 
роботи з учасниками. 

Концепція має бути гнучкою, оскільки знайомство тренерів з групою вже відбулося, але 
поки лише на відстані – анкети, портфоліо чи інші форми завдань для відбору дозволяють 
лише частково дізнатися про людину. Тому треба бути готовим до змін програми/плану 
відповідно до потреб та інтересів учасників, задіяних експертів та навіть погодних умов. 
Зміни можуть вноситися під час самого тренінгу, коли стає зрозумілим рівень групи, очі-
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кування та чого не вистачає. Після розробки концепції тренери, експерти навчального за-
ходу та команда проекту можуть розподілити між собою певні тематичні блоки чи спільно 
розробити зміст частин тренінгу. 

Варіантів роботи над концепцією є багато. Пропонуємо ознайомитись з моделлю, автором 
якої є Пауль Хайман. Ця модель вдало поєднує головні складові процесу планування – визна-
чення цілей, змісту, методик роботи та необхідного матеріалу/обладнання. Всі ці елементи 
взаємопов’язані, зміна одного з них може спричинити зміни й в інших складових. Після того, 
як ви підготували каркас, ретельно перевірте всі інші складові, щоб вони відповідали один 
одному та були логічно пов’язані. 

2.2.2. Розробка цілей освітнього заходу
В залежності від обраної теми, визначення, яких змін ми хочемо досягти/очікуваних резуль-
татів, ми визначаємо цілі тренінгу. 

Ключові питання тренера для визначення цілей: 

Залежно від цілей заходів ви визначаєте і їх потенційне наповнення:

 Які приклади історій чи кейси можуть дати розуміння ситуації? 
 Які теоретичні речі варто пояснити перш за все, які акценти у викладі матеріалу 
зробити? 

 Як побудувати структуру та подати зміст? 
 Чи відповідає запропонований зміст заявленим цілям і навпаки?

На цьому рівні варто опрацювати складові майбутнього тренінгу, проаналізувати відповід-
ність наповнення цілям і навпаки, продумати часові межі та вимоги до учасників. 

2.2.3. Методика
У цьому посібнику ми максимально намагалися дати різні підходи та приклади навчальних 
занять, які можуть стати вам у нагоді. В книжці можна знайти вправи на знайомство, активі-

Що отримає/винесе з тренінгу кожен учасник?

Чим обґрунтовані поставлені цілі / чи вони досяжні?

Чи відповідають цілі часовим рамкам?
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зацію, оцінку, роботи з питаннями пов’язаними з ксенофобією, дискримінацією, міжнарод-
ним та національним механізмам регулювання даної теми, підходи до роботи з дорослою 
аудиторією. Всі вони легко інтегруються у різні освітні заходи. Пам’ятайте, що вибираючи ме-
тоди важливо виходити з цілей та головних завдань тренінгу. Не підпорядковуйте програму, 
хай і надзвичайно вдалій, проте єдиній вправі, – завжди орієнтуйтесь на головну мету вашої 
роботи. А вже під неї ви завжди зможете знайти інструментарій. 

2.2.4. Жива та творча атмосфера 
Це головна риса успішного семінару. Учасники повинні відволіктися від своїх повсякденних 
турбот, скинути з себе усталені стереотипи і спрямувати свої думки на пошук свіжих ідей. Для 
створення такої атмосфери велику роль відіграють не тільки самі форми роботи, але і різні 
«дрібниці», які варто заздалегідь продумати. 

Приміщення. Важливо, щоб воно було досить просторим для роботи в кількох групах, сто-
ли та стільці мають вільно пересуватися. Група повинна сидіти так, щоб всіх учасників було 
видно та чутно. По можливості, все, що учасники семінару мають записати, потрібно підго-
тувати заздалегідь у вигляді роздаткових матеріалів. Бажано, щоб стіни були порожніми, – 
по-перше, це допоможе вам уникнути відволікаючих чинників, по-друге, надасть багато про-
стору для розміщення результатів роботи та матеріалів. 

Обладнання та матеріали. Проектор, принтер, дошка та папір (фліпчарт), канцелярія – речі 
необхідні. Іноді необхідне не можна дістати швидко та близько до місця проведення заходу. 
Тому перед початком роботи тренерам і організаторам важливо скласти список необхідного, 
щоб закупити все заздалегідь. 

Кава або просто паузи. Це не просто перерва на каву, а час, коли учасники семінару можуть 
«перемкнути» увагу, обміркувати або обговорити останнє завдання чи просто трохи відпо-
чити. Не зважаючи на темп роботи та поставлені завдання, завжди робіть короткі перерви. 
Повірте, результативність і ефективність роботи від цього тільки підвищитися.

2.3. ГРУПА ТА ЇЇ ДИНАМІКА 

Робота з людьми, та ще й із теми запобігання та протидії дискримінації – це далеко не про-
сте завдання. Для успішного проведення освітнього заходу треба бути готовим до різних 
ситуацій. 

Групова динаміка – це розвиток або рух групи, який обумовлений взаємодією членів 
групи, їх взаємовідносинами з тренером, а також іншими зовнішніми чинниками. 



«ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ»

20

Управління груповою динамікою – один з найважливіших і найбільш складних аспектів ді-
яльності тренера. Саме робота з групою викликає найбільше запитань, як в ході навчання, 
так і в процесі ведення заходу. Ігнорування фаз і особливостей взаємодії всередині групи і 
зведення навчання до послідовного виконання вправ, може призвести до різкого падіння 
якості освітнього процесу. Адже за рахунок згуртованості учасників, створення атмосфери 
комфорту та підтримки, навчання проходить ефективніше.

Не варто у роботі з групою орієнтуватися тільки на вирішення конкретної задачі і при цьому 
ігнорувати потреби учасників і ту напругу, яка виникає у них у зв’язку з їх незадоволеними 
запитами, бо незабаром ви зіткнетеся з «класичними» проблемами:

 учасники будуть апатичні, мобілізують для роботи тільки необхідний мінімум енергії;
 група розділиться на активних учасників та тих, які оберуть поведінку «на других ролях»;
 між особливо амбіційними учасниками виникне «боротьба за владу»;
 рішення будуть прийматися з великими труднощами і не будуть спільними;
 дискусії будуть дуже тривалими і важкими, тому що замість того, щоб відкрито об-
говорювати виникаючі конфлікти, учасники будуть приховано вирішувати свої про-
блеми під час спільної роботи;

 учасники не відчуватимуть себе достатньо поінформованими і будуть отримувати 
відповіді на питання тільки через свої здогади, плітки і чутки.

Для повноцінної роботи групи необхідно, щоб кожен учасник відчував свою приналежність 
до цієї групи. Той, хто відчуває себе стороннім або слабо залученим у спільну діяльність, 
змушений більшу частину свого емоційної та розумової енергії витрачати на те, щоб штучно 
підтримувати почуття власної цінності і значущості. 

2.4. СТИЛЬ ВЕДЕННЯ ГРУПИ

Стиль ведення групи може змінюватись в залежності від ситуації та підходів. З одного боку, є 
авторитарний стиль – повний контроль над змістом, цілями і процесом заняття. Це схоже на 
ситуацію в аудиторії, де викладач читає студентам лекцію чи веде семінар, а кожен студент 
у цей час слухає його, працюючи незалежно від інших. Спілкування зводиться до питань і 
відповідей; взаємодія між членами групи не передбачена, при цьому відповідальна особа 
оцінює ступінь засвоєння матеріалу учасниками.

З іншого боку, є демократичний стиль, який більше нагадує роботу модератора чи фасилітато-
ра. Цей стиль передбачає рівну відповідальність членів групи за все, що відбувається. Тренер 
пропонує тему і спочатку задає стиль обговорення та взаємодії, але поступово відсторонюєть-
ся від безпосереднього управління групою, залишаючи учасникам можливість самостійно ви-
будовувати взаємодію, вибирати ті чи інші актуальні для них аспекти досліджуваної тематики. 
Основна функція – стежити за безпекою та збереженням атмосфери довіри в групі, а відпові-
дальність за те, що відбувається під час роботи, поступово передається всім її учасникам.
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Всі тренінгові групи обов’язково проходять певні етапи розвитку. Для того, щоб ваша група 
вдало пройшла всі етапи розвитку, необхідна підготовка, яка проводиться до початку роботи. 

Початковий етап. Всі учасники хочуть відчувати себе в безпеці. На цьому етапі члени групи 
і тренер схильні відчувати тривогу – учасника турбує ситуація в групі і те, як його/її приймуть 
інші. Тривалість цього етапу різна для кожного з учасників. Один може відразу відчути себе 
комфортно, іншому для цього знадобиться 1,5 години, а комусь – цілий день. Крім того, в 
групі може виявитися той, хто впродовж всього тренінгу буде перебувати у стані тривожності. 
Завдання тренера пам’ятати, що починати заняття потрібно зі знайомства, обговорення пра-
вил роботи, пояснення цілі та завдань тренінгу та заохочення учасників розповісти про себе/
познайомитися. Це дозволить знизити рівень тривожності, продемонструє потенційні точки 
дотику та допоможе кожному адаптуватися до групи. 

Перехідний етап. Це етап, коли учасники оцінюють тренера, його здатність надавати допо-
могу. Саме на цьому етапі учасники визначають, чи є група «безпечним місцем»; уточнюють 
свої цілі і способи їх досягнення; уточнюють свою життєву позицію. На цьому етапі ви вже 
можете оцінити, наскільки група згуртувалася. Завдання тренера не залишати без уваги всі 
(негативні і позитивні) події, допомогти учасникам зрозуміти, чого вони хочуть досягти за час 
роботи в групі; ще раз з’ясувати очікування групи від участі у тренінгу. 

Робочий етап. Учасники вже дотримуються правил роботи, долучаються у спільну діяль-
ність і можуть просити допомоги у інших членів групи. Вони починають працювати над свої-
ми проектами як індивідуально, так і залучаючи інших, застосовують нові знання на практи-
ці. Цей етап може чергуватися з попереднім: кожне нове завдання фактично «перетрушує» 
групу, змушуючи знову відповідати на виклики та робити нові завдання.

Заключний етап. Цей етап унікальний. Якщо тренінг пройшов вдало, то момент завершення 
групової роботи забарвлюється позитивними емоціями і залишається яскравим враженням 
на довгий час для всіх учасників. На цьому етапі існує можливість згладити всі попередні 
«нерівності процесу». Тому цей етап вимагає тонкої організації. Завдання тренера попро-
сити учасників оцінити ефективність роботи, з’ясувати, що ще слід зробити, скласти плани 
подальшої роботи, підготувати процедуру закриття тренінгу і зробити так, щоб всі учасники 
змогли взяти у ній участь.

2.5. СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ СКЛАДНИХ СИТУАЦІЙ

Як досвідчені, так і тренери початківці постійно зіштовхуються з ситуаціями, де у форматі «тут 
і зараз» треба реагувати на незаплановані події. Реакції учасників, проблеми з обладнання-
ми та логістикою тощо. Якщо проблеми пов’язані з приміщеннями, матеріалами та умовами 
життя можна мінімізувати ретельною підготовкою та перевіркою, то що треба робити у тій 
чи іншій ситуації у процесі навчання ми маємо вирішувати оперативно. Але і до цих ситуацій 
можна підготуватися. Звісно спрогнозувати розвиток подій складно, кожна ситуація індиві-
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дуальна, але тренери з досвідом вже визначають типові проблеми та опрацьовують свої ре-
акції на них. 

Основні поради2:

• Негативна реакція учасника на аналіз відеозаписів або обговорення вправи – сформува-
ти атмосферу доброзичливого і конструктивного ставлення до обговорюваних помилок, 
акцентувати увагу на успішних діях. 

• Пасивність учасників – ставити запитання, звертаючись до конкретних учасників, відзна-
чати активність учасників.

• Конфронтація окремих учасників у групі – повернутися до обговорення цілей тренін-
гу, запропонувати висловитися на тему, що в поведінці учасників заважає продуктив-
ній роботі.

• Агресивна поведінка одного з учасників – надати можливість групі дати зворотний зв’язок 
цьому учасникові. Ви маєте відразу реагувати на вияви агресії. Адже агресія може дуже 
швидко мінімізувати атмосферу довіри та безпеки, яку ви вибудовували весь цей час.

• Негативна думка одного з учасників про заняття – з’ясувати, чи є ця думка загаль-
ною. У відповідності до результатів скорегувати програму, чи переглянути задіяний ін-
струментарій.

• Розмови під час занять – попросити висловитися вголос, щоб вся група могла обговори-
ти виниклу проблему.

• Несправність апаратури – продовжити заняття без неї, під час перерви спробувати її ви-
правити. Але просто перевірка перед заходом врятує вас від такої ситуації.

• Група вам не подобається – це говорить про те, що до тренінгу ви сформували в своїй 
голові якийсь образ майбутньої групи. Але справжнє задоволення ви можете отримати, 
працюючи з реальною групою. З метою профілактики рекомендується не конкретизу-
вати заздалегідь свої очікування. Чим більше вони деталізовані, тим вірніше буде ваше 
розчарування.

• Ви хвилюєтеся перед групою – тільки не розцінюйте це як слабкість і не приховуйте своє 
хвилювання. Якщо ми намагаємося придушити емоції, вони тільки посилюються, а якщо 
не боїмося їх проявити, це веде до розрядки і їх зникнення. Краще скажіть про своє хви-
люванні привселюдно. Це додасть вам щирості і переконливості. Так слід чинити і з інши-
ми емоціями які турбують вас (страх, втома, злість).

 2 Ирина Куртикова, Калерия Лаврова, Всеволод Ли. Тренинг: руководство к дей ствию. Теория и практика – М., 2005. 
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• Учасники розмовляють і на вас не звертають уваги – найбезпорадніша дія в цій ситуа-
ції – кричати: «Послухайте мене!» Більш ефективним буде запропонувати їм: «Подивіть-
ся, що я зараз буду робити». Це можна супроводжувати хитромудрими рухами рук над 
головою. Ворушіть руками до повної тиші. Подякуйте учасникам за увагу і скажіть те, що 
збиралися сказати.

• Ви втратили орієнтацію і не знаєте, що робити далі – головне не метушіться та не не-
рвуйте. Якщо ви не знаєте, що робити, то і не треба нічого робити. Посидьте, помовчіть 
разом з учасниками. Розкажіть, як ви любите тишу в групі, які важливі процеси в цей час 
відбуваються. Може бути, дійсно, на вашому тренінгу настане час тиші і спокою. Витра-
тить ці декілька хвилин для того щоб подолати паніку та сформувати наступні кроки. 

• Задуманий вами сценарій тренінгу не виходить – зіпсувати тренінг може і заздалегідь 
заготовлений план. У цьому випадку, замість організації творчого спілкування, ви будете 
заганяти учасників в свій сценарій. При цьому може статися зсув акцентів. Спробуйте під 
час спілкування плавно перевести учасників у потрібну вам площини, або у обговорення 
чому така складова не спрацювала. 

• Ви відчули сильну втому під час або після тренінгу – втома свідчить про те, що ви роби-
ли щось неправильно. Вона каже про невідповідність вашого стану і стану групи, про ви-
трату сил на протистояння і тиск. Відповідно знайдіть причину цього стану та спробуйте 
її мінімізувати.
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТРЕНІНГУ: 

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА СПЕЦИФІКА ТЕМИ 

ДИСКРИМІНАЦІЯ 

Який би ви не проводили освітній захід, зворотній зв’язок – єдиний інструмент, який 
дозволяє зрозуміти, чи досягли ви поставлених цілей. Саме він є водночас і кінцевим 
продуктом і інструментом визначення результативності. Форматів оцінки існує дуже 
багато – від індивідуальних завдань у вигляді анкет і тестів, групових обговорень та 
оцінки до арт речей та продуктів (колажі, відео…). Навіть, як що ви обмежені у часі, 
нехтувати зворотнім зв’язком не можна у жодному разі. Для отримання ефективного 
зворотного зв’язку необхідно заздалегідь все спланувати та виокремити достатню 
кількість часу на аналіз отриманої інформації від учасників. 

Класичною вважається модель Дональда Кіркпатріка. Відповідно до неї, виділяються чоти-
ри рівні оцінки процесу навчання: 

Ця модель має ієрархічну будову: кожен наступний рівень результатів не може бути досягнутий без 
попереднього. Говорячи про важливість оцінки ступеня задоволеності учасників тренінгом, він від-
значає, що якщо вони не будуть реагувати позитивно, то у них не з’явиться мотивації до навчання. 
Але на думку Кіркпатріка, задоволеність учасників – це ще не гарантія успішного навчання.

Далі, відповідно до моделі, формування в учасників нових знань і навичок, зміна їх установок, 
якщо було дотримано умов, повинно призводити до зміни їх способів дій в реальному житті.

Умови для зміни поведінки учасників:
 бажання змінити поведінку;
 розуміння, що і як робити по-новому;
 створення відповідного соціально-психологічного клімату 
 заохочення на зміну поведінки.

• оцінка 
відношення 
учасників 
до тренінгу
і до тренера

• оцінка 
відношення 
учасників 
до тренінгу
і до тренера

• як та на скільки
змінилося моделі 
поведінки 
учасників / як це 
впливає на їх
особисту та 
професійну 
ефективність

• оцінка 
відношення 
учасників 
до тренінгу
і до тренера

рівень 
«реакції»

рівень 
«засвоєння»

рівень 
«поведінки»

рівень 
«результатів»
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Нарешті, зміна способів дій учасників повинна призводити до підвищення ефективності. 

Кожен рівень моделі Кіркпатріка передбачає певні методи оцінки. Нижче наведені методи 
оцінки для перших трьох рівнів.

Рівень «реакції»
1. Анкетування учасників за підсумками тренінгу. Або вхідне та вихідне анкетування 

учасників для порівняння знань. Див. приклад вхідної/вихідної анкети у Додатках. 
2. Інтерв’ю з кожним учасником після проходження тренінгу, спрямоване на 

з’ясування його думки про зміст, методи та практичний ефект від навчання. 
3. Фокус-групи з учасниками. Зазвичай проводяться двічі: через кілька днів і через 2-3 

місяці після тренінгу. Фокус-групи спрямовані на збір думок учасників про минулий 
тренінг, його практичну значимість для них, підвищення ефективності роботи.

 

Рівень «засвоєння»
1. Тест на знання вивченого матеріалу у формі спеціально розроблених завдань або 

опитувань.
2. Контрольні вправи для перевірки засвоєння навичок.
3. Експертне спостереження: спеціально виділений експерт в ході тренінгу або в 

рамках бесіди з учасниками після тренінгу, виставляє оцінки кожному за ступенем 
сформованості у них певних навичок.

4. Навчання учасниками тренінгу інших співробітників або проведення ними власно-
го тренінгу для представників цільової групи. 

5. Складання учасниками тренінгу плану того, як вони будуть використовувати отри-
мані навички у своїй роботі, включаючи відповіді на питання про те, які перешкоди 
можуть виникнути та яка підтримка необхідна.

Рівень «поведінки»
1. Спостереження за діями співробітників чи представників цільової групи, які про-

йшли навчання (відстеження змін поведінки).
2. Відстеження виконання планів дій з впровадження отриманих навичок та інструментів. 
3. Фокус-групи з обговорення застосування отриманих знань, навичок та інструментів.

Головне в розробці оцінки – чітко розуміти поставлені цілі та підібрати інструментарій який 
дозволить провести всеохопний аналіз. 
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Загальні поради щодо можливостей застосування анкети, 
як одного з основних інструментів оцінки

Зміст анкети залежить від самого тренінгу, його цілей та безпосередньо контенту. Важливо 
враховувати певні особливості – учасникам з України, і загалом вихідцям з пострадянського 
простору, властивий формальний підхід до її заповнення. Доволі часто після тренінгів лишають 
анкети з написом «все було круто, весело… давайте ще». Зрозуміти чи досягнув тренінг мети, 
доволі важко. Тому до розробки оціночних анкет варто підходити вкрай ретельно та виважено. 

Поради для розробки анкети:
 Використовуючи будь-які форми важливо самому чітко розуміти чого саме ви 
намагаєтеся досягти? Це питання здається дуже простим, але варто подумати, 
яку саме інформацію ви сподіваєтесь отримати в анкеті.

 Не намагайтесь підкреслити серйозність заходу за допомогою запитань в ан-
кеті. Головне – це простота. Чим зрозуміліше і лаконічніше будуть поставлені 
запитання, тим легше буде отримати правдиву відповідь. 

 Мінімізуйте професійний сленг та абревіатури. Застосовуйте лише ті, які вико-
ристовувались під час тренінгу. Не очікуйте, що професійна мова, термінологія 
тренерів та їх сленг є зрозумілим для учасників.

 Опитувальник має бути коротким та зручним для прочитання. Навіть з точки 
зору психології – чим довший опитувальник тим формальніше ми підійдемо до 
його заповнення. 

 Не нехтуйте розмірами шрифту та виділенням. Фізично важко заповнювати ан-
кету зроблену 8, 9 розміром кеглю.

 Якщо комусь з учасників захочеться щось додати – є зворотня сторона аркушу. Тіль-
ки запропонуйте їм таку можливість перед початком заповнення опитувальника. 

 Комбінуйте закриті та відкриті запитання. 
 Для оцінки логістики та умов проживання не варто виділяти великий простір. 
Достатньо кількох закритих питань з оціночною шкалою. Пам’ятайте лишати 
після них 1-2 рядки для коментарів. Можливо у ваших учасників виникнуть 
пропозиції щодо поліпшення умов та логістики. 

 Не забувайте про відкриті питання, але ставте їх у відповідності до цілей тренін-
гу та вашої потреби у зворотному зв’язку. Не бійтеся ставити їх провокативно 
чи навіть у негативному контексті. Це по-перше спровокує учасників, а по-друге 
може дати вам реальні поштовхи до аналізу та потенційних змін.

Приклад оціночних анкет ви знайдете у розділі Додатки.
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РОЗДІЛ 4. ПЕРЕЛІК УНІВЕРСАЛЬНИХ ВПРАВ 

ТА ІНСТРУМЕНТІВ, КОРИСНИХ ДЛЯ РОБОТИ 

З ТЕМОЮ ДИСКРИМІНАЦІЯ

4.1. ХТО Є ХТО АБО ЯК ПОЗНАЙОМИТИ УЧАСНИКІВ

Знайомство – чи не головне з чого розпочинається будь який навчальний захід з людьми, які 
не знають один одного. На цьому етапі важливо створити комфортні умови для всіх, сформу-
вати відчуття безпеки та залученості, зняти потенційні комунікаційні бар’єри у подальшому. 
На цьому етапі роботи важливо не тільки і навіть не стільки запам’ятати імена учасників. Тут 
відбувається перша спроба інтегрувати учасників семінару, налаштувати їх на невимушену, 
творчу роботу, дати можливість кожному висловитися та проявити себе. Знайомство можна 
проводити – у парах, малих групах та назагал. Рекомендуємо комбінувати декілька різних 
завдань – поступово включаючи учасників у групову роботу. Відповідно під час знайомства, 
учасники зможуть ознайомитися з досвідом, навичками та вміннями інших. 

У розділі Додатки ми пропонуємо вам декілька вправ, які можна застосовувати під час різних 
освітніх заходів. Варіантів завдань та ігор на знайомство існує безліч, але при їх застосуванні 
варто пам’ятати про мету та ресурси. 

Наприклад, якщо у вас міні-тренінг на кілька годин, то витрачати на знайомство 40-50 хвилин 
явно не варто. Досить короткого представлення по колу. Якщо ж у вас захід на кілька днів, то 
від вдало проведеного знайомства може залежати, як піде робота у подальшому. Адже гру-
пова динаміка та включення, притирання учасників один до одного починаються саме тут. 

Приклади вправ для знайомства ви знайдете у Розділі Додатки.

4.2. КОДЕКС УЧАСНИКА 

У класичній літературі, присвяченій тренінгам, семінарам чи іншим формам неформальної 
освіти обов’язково є розділ присвячений правилам. Їх називають по-різному – принципами, 
правилами чи навіть кодексом. Особливих вправ на їх формування немає – учасники у за-
гальній групі чи міні-командах напрацьовують їх та колективно приймають. Інколи тренери 
просять розписатися кожного з учасників, щоб зафіксувати його згоду. Специфіка роботи з 
дорослими полягає у тому щоб створити комфортний простір для вмотивованих людей, які 
хочуть працювати над доволі контроверсійними темами дискримінації, ксенофобії, тощо.

Ми пропонуємо зупинитися на принципах, на основі яких бажано працювати разом з гру-
пою. Можна назвати це декларацією, меморандумом чи кодексом, головне щоб у цьому до-
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кументі були не «загальні правила», а принципи які будуть використовуватися як інструмент 
погодження та розуміння певних норм поведінки в освітньому просторі. У сам кодекс можна 
включати різні пункти, залежно від цільової групи. Правила для молоді та правила для про-
фесійної групи будуть відрізнятися. 

Але на нашу думку обов’язково потрібно включати такі пункти: 

 Час. Бути вчасно, а тим паче з виконаним завданням інколи украй важко. Але тренінг є ко-
лективним методом роботи. Він має свій початок, кінець та певні результати. Тому украй 
важливим є розуміння та дотримання часових рамок цього всіма учасниками процесу.

 Критика на рівні ідей. Це важливе правило ми часто порушуємо в житті. Дати оцінку та 
навішати ярлики доволі просто. Під час тренінгу ми не оцінюємо інших людей, їх думки, 
зовнішність, а приймаємо їх такими, які вони є. Але це стосується лише їх персоналій. 

Все інше залежить від тренера та групи. Коли ми самі моделюємо принципи, які вбачаємо під-
ґрунтям для своєї роботи, тоді і в учасників з’являється відповідальність, як за себе, так і за процес. 

4.3. РОБОТА НАД ОЧІКУВАННЯМИ УЧАСНИКІВ

Визначити очікування учасників потрібно у перший день роботи. Адже це надає учасникам 
можливості осмислити, чому вони хочуть навчитися, що їм необхідно для того, щоб відчувати 
себе комфортно, їх побоювання, відкриті питання, їх сильні сторони, тощо. Водночас аналіз 
очікувань проводиться не тільки для того, щоб показати учасникам, що їх думки цінуються і 
будуть почуті, а й для того, щоб скорегувати програму заходу відповідно до очікувань і поба-
жань групи. Після того, як очікування озвучені, варто дати коментар тренерів та організаторів 
щодо їх обґрунтованості. Необхідно повертатися до очікувань протягом всієї роботи, щоб 
оцінити, наскільки вони виконуються, та чи поставлені цілі досягаються. Дізнатися бачення 
учасників можна у різний спосіб – обговорення, групова робота, опитування. Ми пропонує-
мо вам декілька вправ, які можуть стати у нагоді у Розділі Додатки.

4.4. «ЛАМАННЯ КРИГИ» ТА «ЗАРЯДКА ЕНЕРГІЄЮ»

Під час тренінгу, особливо, якщо учасники втомилися або засиділися, варто провести розмин-
ку. Це особливо важливо після обіду чи кава-паузи, коли у групи виникає природне бажання 
«подрімати». Окрім того, розминка добре знімає напругу у ще новій групі. Саме тому її часто 
називають «криголам» або «енерджайзер». Як правило, це рухлива гра, яка можуть нести 
певне функціональне навантаження – об’єднати у міні групи, познайомити учасників, зняти 
напругу і втому, тощо. Звичайно, тренер має відчувати настрій групи – чи потребують учас-
ники такої вправи, чи може її варто провести пізніше. Не варто забивати програми великою 
кількістю таких вправ, бо головна мета нашої роботи все ж таки в іншому. Але й нехтувати 
ними не варто. Достатньо тримати у пам’яті хоча б декілька енерджайзерів, або за умови 
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досвідченої групи покласти їх підбір та проведення на самих учасників. Слушно використати 
даний тип вправ і для розмежування складних теоретичних блоків чи запальних дискусій, 
особливо якщо є потреба підбадьорити групу. Приклади вправ ви знайдете у Розділі Додатки. 

4.5. ЯК ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ТРЕНІНГУ

Оцінка є одним з найважливіших інструментів вимірювання якості будь якого освітнього за-
ходу. Окрім того це дозволяє зрозуміти рівень усвідомлення учасниками результатів їх участі, 
здобутків та напрацювань. Під час оцінки важливо сконцентрувати свою увагу на аналізі до-
сягнення поставлених цілей і не забути про емоційний стан учасників і тренерів. В залежності 
від побажань та мети оцінки, вона може проходити в групі назагал, у малих групах чи індиві-
дуально. Оцінка може бути в усній, письмовій чи якійсь творчій формі. Правильно та вчасно 
проведена оцінка сприяє зняттю емоційної напруги і допомагає зафіксувати особисті освітні 
результати і відкриття, а також сформулювати для себе траєкторію подальшого розвитку. 

При проведенні оцінки важливо врахувати такі позиції:

«Я» – потрібно подумати над тим, що дав цей день або заняття; чи досяг я чого хотів; 
що у мене вийшло, а що ні і чому. 

«Ми» – що я думаю про нас як про групу, як я оцінюю нашу роботу, що можна поліп-
шити, тощо.

«Тема» – у роботі на цьому рівні треба сконцентруватися на пошуку відповідей на пи-
тання: «які питання залишилися відкритими, і що я можу зробити, щоб відповісти на 
них? Як я оцінюю тематичну роботу на тренінгу або впродовж дня? Що було добре, що 
не вдалося розкрити і чому?»

«Оточення» – як я оцінюю умови проведення семінару? Що сприяло роботі, що зава-
жало? Як у майбутньому можна уникнути проблем? 

Варто пам’ятати, що оцінку треба робити не тільки на фінальній стадії заходу. Для того щоб 
ефективно організувати роботу групи треба постійно визначати хто на якій стадії та яке його/
її бачення процесу навчання. Саме проведення оцінки після різних етапів роботи дозволяє 
вчасно переорієнтовуватись, адаптувати програму та розв’язувати потенційні конфлікти. 
Оцінка дозволяє як підвести підсумок дня чи завдання, так і проілюструвати емоційній стан 
учасників, дозволить скласти робочий план на наступний день. Форм та методів проведення 
оцінки існує доволі багато. Вони можуть бути у вигляді банальних анкет, групового обгово-
рення чи командних творчих завдань. Декілька варіантів проведення оцінки на індивідуаль-
ному чи командному рівні ми пропонуємо в Розділі Додатки. 
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4.6. ІНСТРУМЕНТИ, КОРИСНІ 

ДЛЯ РОБОТИ З ТЕМОЮ ДИСКРИМІНАЦІЯ

4.6.1. Як провести дискусію
Групова дискусія у тренінгу – це спільне обговорення будь-якого контроверсійного питання, 
що дозволяє прояснити (можливо, змінити) думки, позиції та установки учасників групи в 
процесі безпосереднього спілкування. Групова дискусія може бути використана як з метою 
надання можливості учасникам побачити проблему з різних сторін (це уточнює взаємні по-
зиції, зменшує опір сприйняття нової інформації від тренера та інших членів групи), так і в 
якості способу групової рефлексії через аналіз індивідуальних переживань (це посилює згур-
тованість групи й одночасно полегшує саморозкриття учасників). Крім цього, дискусія може 
допомогти в актуалізації та розв’язанні прихованих конфліктів та усуненні упередженості 
в оцінці позицій шляхом відкритих висловлювань або надання можливості учасникам про-
явити свою компетентність, тим самим задовольнити потребу у визнанні та повазі.

Якщо ви вирішили організувати дискусію, зверніть свою увагу на такі рекомендації.

На підготовчому етапі:

1. Подбайте про простір, у якому буде проходити дискусія. Це має бути досить просто-
ре приміщення, яке дозволяє учасникам розташуватися так, щоб бачити один одного. 
Найбільш вдалими для організації дискусії формами розташування учасників є формати 
«літера П», «прямокутник», «коло» тощо. Головне, щоб учасники перебували обличчям 
один до одного. Не забувайте, що одним з головних інструментів тренера є фліпчарт. Під 
час напруженої дискусії, генеруванні великої кількості ідей або важливих акцентів – саме 
фліпчарт дозволить вам фіксувати та модерувати процес.

2. Визначте часові рамки дискусії. Час проведення має бути максимально зручним для всіх. 
Дискусія не повинна позбавляти учасників можливості відпочинку. Якщо обговорення 
обіцяє бути тривалим, заплануйте перерви. Ретельно продумайте хронометраж дискусії.

3. Визначте тему дискусії, сформулюйте цілі, підготуйте питання і акценти, які б ви 
хотіли розставити у процесі. Тема повинна бути цікавою та актуальною для учасників 
дискусії. Якщо ви хочете зібрати інформацію, дізнатися думки учасників, їхні аргументи, 
визначте її досить широко. Вузьке формулювання теми потрібне в тому випадку, якщо 
підсумком дискусії має стати прийняття рішення щодо конкретного питання.

4. Визначте стратегію і формат ведення дискусії. Найскладнішою в реалізації є стра-
тегія вільного ведення дискусії, коли ведучий не має чіткого плану роботи і проявляє 
пасивність в управлінні процесом обговорення. Його головне завдання – визначити тему 
дискусії і стимулювати комунікацію. Стратегія програмованого ведення дискусії ви-
магає ретельного опрацювання плану, підготовки переліку питань, жорсткості і іноді на-
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віть директивності ведучого в управлінні процесом обговорення. Не забувайте, що тема 
тренінгу може дуже сильно зачіпати почуття учасників, а провокативно визначена тема 
може спровокувати конфлікти. Тому тренер повинен бути готовий до певної жорсткості 
для зберігання довіри та «екологічності» в групі.

На етапі проведення дискусії:

1.  Повідомте членам групи тему і мету дискусії. Розкрийте актуальність заявлених питань, по-
старайтеся зацікавити всіх учасників. Переконайтеся, що тема і мета зрозуміла усім однаково.

2. Визначте норми роботи в групі. Отримайте згоду від членів групи щодо їх дотримання. 
Також пам’ятайте, що ви раніше вже становили кодекс, принципи участі у тренінгу. Якщо 
їх на вашу думку достатньо для проведення дискусії – не варто вводити додаткову рамку. 
Якщо ж ви усвідомлюєте, що групі потрібні додаткові обмеження не соромтеся пропону-
вати і вводити їх.

3. Поставте перед учасниками питання / питання для обговорення. Це основний засіб ор-
ганізації змістовного етапу роботи. Питання повинні бути дискусійними, грати роль «ва-
три», що розпалює дискусію і провокує учасників висловлюватися.

4. Слідкуйте за дотриманням прийнятих групою норм, регламенту, інакше обговорення 
може затягнутися, перейти в порожню балаканину з приводу і без нього. Не забувайте 
що успішну дискусію роблять, як активні учасники, так і хороша модерація.

Поради тренеру
 Не забувайте приділяти увагу сором’язливим і пасивним учасникам дискусії. 
Попросіть висловитися всіх, наприклад, по колу. Наполягайте на тому, що 
для вас важлива думка кожного. 

 Уникайте категоричних суджень, повчаючого тону, поблажливих інтонацій, 
демонстрації власної переваги. 

 Тактовно переривайте учасників, що відхиляються від теми. Використовую-
чи питання, направляйте їх на обговорення проблеми.

 Задавайте уточнюючі, що провокують, навідні та інші питання.
 Обов’язково тримайте у фокусі вашої уваги, щоб розбіжності точок зору не 
перетворилися на конфлікт між учасниками, не перейшли на особистості. 

На заключному етапі:

1. Підведіть підсумки дискусії. Запропонуйте виступити учасникам, спостерігачам, експер-
там якщо ви їх запрошували.

2. Подякуйте всім учасникам за участь у дискусії.
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Методи організації дискусії 

Залежно від цілей і завдань, а також просторово-часових та інших ресурсів модератор дис-
кусії вибирає спосіб проведення обговорення. Вирішення цих завдань вимагає вибору адек-
ватних засобів. На основі співвіднесення завдань і засобів їх реалізації формується програма 
дій модератора дискусії. Форматів, технік і методів проведення дискусії величезна кількість. 
Так основою для обговорення може стати цитата, кейс, відео, фотографія... все що завгод-
но, все що дозволяє подивитися на проблему або ситуацію з різних точок зору. Серед досить 
популярних форматів організації дискусії ми можемо рекомендувати вам такі:

Метод «Акваріум» Одна група обговорює ту чи іншу тему в рамках змісту тренінгу, друга 
спостерігає. Причому спостереження може бути структуроване за рахунок того, що група за-
повнює певні форми, оцінює зміст або процес обговорення з точки зору певних заздалегідь 
визначених критеріїв. Варто відзначити, що техніка «Акваріум» використовується не тільки 
для організації дискусій, але також і для різного роду ігор та вправ: у цьому випадку частина 
групи в них бере участь, а частина – спостерігає за їх діями.

Огляд інших методів організації дискусії ви знайдете у розділі Додатки.

4.6.2. Рольова гра
Це гнучкий і варіативний метод навчання. Вона дозволяє абсолютно по-різному задати ролі і 
вигадану ситуацію в залежності від завдань тренінгу. Але в той самий час вона ставить учас-
ників у ситуацію, де вони змушені діяти привселюдно. Тим самим даний метод навчання 
багатьма учасниками пов’язується з ризиком бути неуспішним, «підставитися», показати не-
компетентність, зазнати невдачі. Чим більше обраний спосіб організації рольової гри спону-
кає до активних самостійних дій і чим вище ступінь їх публічності, тим сильніше особистісний 
ризик. Якщо ризик дуже високий, учасники будуть опиратися участі в грі, або звести нані-
вець. Якщо він буде невиправдано низьким, рольова гра буде мати слабкий освітній ефект. 
Вкрай важливо у підборі або написанні гри стежити за цим балансом.

Рольова гра, за великим рахунком, має три призначення або функції. Вона дозволяє зрозумі-
ти і проаналізувати відразу кілька компонентів – діагностику, мотивацію і навчання.

Діагностика. Перш ніж навчати, тренер повинен знати, собою ким є учасники, вірніше, який рівень 
їх навичок, а враховуючи теми, з якими ми працюємо, і їх особисту ціннісну оцінку і залучення.

Мотивація. На тренінгу учасник проявляє високу активність сам. Якщо він вчиться «з-під 
палиці», то це що завгодно, тільки не навчання. Учасник тренінгу повинен сам досліджувати 
свою поведінку, робити висновки, змінюватися, шукати нову інформацію. А для цього по-
трібно, щоб він захотів вчитися. Людина розвивається не тоді, коли вона усім задоволена і 
знаходиться в комфортних умовах. Людина вчиться і розвивається тільки тоді, коли потра-
пляє у важкі умови. Коли є загроза спокою, життю, здоров’ю, мозок ніби починає працювати 
в іншому режимі. Вона навчається. Рольова гра у тренінгу застосовується в тому числі і для 
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того, щоб створити ці «важкі обставини». Також рольова гра дозволяє самостійно зрозуміти 
свої особисті мотиви і ставлення. Саме вона дає можливість подивитися на себе збоку.

Навчання. Ми вже говорили про це, що тренінг – це навчання на практиці. Під час рольової 
гри тренер коригує поведінку учасників або ж під час дискусії дозволяє їм провести самоана-
ліз і корегування. Закріплення відбувається вже безпосередньо через дію.

Ризики 

Учасники також можуть відчувати змішані почуття при думці про те, що їм доведеться ак-
тивно брати участь у будь-якій ігровій ситуації. Пам’ятайте про небезпеку, яку може нести 
рольова гра. Іноді учасники забувають про різницю між грою і реальністю і їх особисті по-
чуття можуть бути зачеплені або занадто розтривожені. Тому треба бути дуже обережним, 
вибираючи, хто з учасників на яку роль підходить, або ж підстрахувати себе ще на етапі без-
посереднього підбору самої гри.

Поради тренеру
 Обов’язково проведіть короткий інструктаж не тільки щодо самої гри, а й 
з поясненням методу. Нехай навіть у досвідченій групі, але вкрай важливо 
нагадувати учасникам, що вони грають, представляють не самі себе, а на-
вмисно розігрують певну роль. За такого трактування та підходу і ефекту 
від рольової гри буде більше, і нікого вона не образить.

 Під час проведення гри уважно спостерігайте за виконанням завдань. Будь-
те готові втрутитися або навіть перервати завдання, якщо відчуваєте, 
що виникає небезпека виходу рольової гри з-під контролю, або якщо сама гра 
відхиляється від поставленої мети та завдань.

 Обов’язково учасники мають отримати інструкції щодо їх ролей та безпосе-
редньо щодо ходу гри. (залежно від використаного формату) в друкованому 
вигляді. Самостійно визначте, чи повинні інструкції роздаватися всім учас-
никам відразу або кожному окремо. Іноді рольова гра йде краще, якщо кожен 
повністю знає ролі всіх учасників. В іншому випадку, можливо, знадобиться 
ввести елемент несподіванки, і тоді корисніше не розкривати зміст тієї чи 
іншої ролі до завершального моменту.

 Після проведення гри та виведення учасників з неї, ретельно обговоріть хід 
рольової гри. Допоможіть учасникам відокремити переживання під час самої 
гри від результатів виконання завдання, дайте можливість проговорити 
емоції та почуття, але водночас спрямовуючи вже в аналітичну площину.

Формат
Украй важливо при проведенні рольової гри вибрати правильний формат, що дозволяє мак-
симально залучити учасників і провести її у відносно безпечному просторі та середовищі. 
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Існує величезна кількість типів рольових ігор. Кілька з них ми будемо наводити в цьому по-
сібнику, як ті, що можна використовувати в роботі з темами толерантності, стереотипами та 
протидією дискримінації. Але у всіх рольових ігор є декілька універсальних форматів.

Демонстрація, сценка. Ролі розігрує сам тренер або учасники добровольці. Носить ознайом-
люючий характер. Такий формат характеризується досить низькою залученням учасників. 
Але в той самий час гра вводить в тему досить безпечно для більшості групи, дозволяючи по-
ступово нарощувати як ступінь залучення учасників, так у зростання довіри всередині групи.

Рольова гра зі сценарієм. Учасники об’єднуються в групи, в якій кожен індивідуально, або 
відразу на всю групи отримує завдання. Рішення поставлених завдань або проблем відбува-
ється на основі написаного сценарію.

Крім різних форматів для посилення ефекту рольової гри можуть бути використані різні тех-
ніки її організації від ротації ролей до їх обміну, або віддзеркалення. Під час розробки ро-
льових ігор важливо вкрай уважно і методично підходити до дрібниць. Це властиво всім 
нам – раз ми працюємо найчастіше з дорослою аудиторією, то і сподіваємося на те, що учас-
ники – люди розумні і з задоволенням будуть «грати», а правила і обмеження з’являться в 
процесі. Так не буває, це вкрай небезпечний самообман, як для тренера так і для всієї дина-
міки тренінгу в цілому. Інструкція повинна бути чіткою і зрозумілою, без деталізацій, але в 
той самий час доступною.

Складові рольової гри

Місце 

В інструкції має бути визначено, де відбувається рольова гра, що відразу змушує учасників уві-
йти в ситуацію. Детально опишіть де і з ким відбуваються події. Не бійтеся вдаватися в деталі і 
подробиці. Саме вони дозволять учасникам зануритися в процес. Проговорювати ці інструкції 
потрібно впевнено і чітко, щоб в учасників не виникало думки, що може бути якось інакше. 
Важливий момент: потрібно поставити «географічні» кордони рольової гри. Тобто учасники 
повинні знати, де фізично починається і закінчується ігрове поле. Якщо потрібно, поділіть тре-
нінгову кімнату на сектори, або додайте ще кілька приміщень, але у гравців має бути ця рамка.

Час 
Якщо для рольової гри має значення час доби або конкретний проміжок часу, його також 
потрібно озвучити. Наявність тимчасового інтервалу робить рольову гру конкретнішою. Крім 
того, учасникам потрібно задати обмеження часу для самої рольової гри, наприклад, так: «У 
вас є 10 хвилин, щоб домовитися про спільні ініціативи...». «Вам треба з’ясувати, чому робо-
тодавець не хоче брати на роботу цю людину...».

Завдання 

У рольовій грі повинна бути проблема, яку необхідно вирішити. Причому вона повинна від-
повідати трьом критеріям: реальність, досяжність чи реалістичність, достатня складність.
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Рамка, або обмеження 

Обмеження не обов’язково озвучувати. Як правило, учасники групи самі розуміють, що якщо 
використовувати заборонені прийоми, то пропадає «суть» гри.

Приклади ризикованих ситуацій та стратегії виходу з них

1. один з учасників украй емоційно включився у гру. Обличчя почервоніло, в очах навіть 
можуть виступити сльози. Мінімізуйте його або її участь. Якщо формат дозволяє плавно 
виведіть учасника з гри, не звертаючи уваги на випадання його з процесу. Але в перерві 
обов’язково підійдіть і м’яко проговоріть з ним причини такої реакції, допоможіть вийти 
з цього стану. Якщо формат не дозволяє вивести без перерви – зупиніть гру. Оголосіть 
п’ятихвилинний відпочинок, під час якого ви заспокоїте учасника.

2. учасники гри шумлять, жартують, не сприймають завдання всерйоз. Зупиніть рольо-
ву гру. Можливо вона була некоректно підібрана, або недостатньо правильно було сфор-
мульовано завдання, або учасники невірно зрозуміли інструкцію. Обговорення самої гри 
проводити не потрібно, для вас на цьому етапі важливо з’ясувати чому була така реакція, 
що стало її причиною. Дайте інше завдання за цією темою.

Поради тренеру
 Коли рольова гра проведена, треба показати учасникам, в першу чергу актив-
ним гравцям, які дії привели до успіху, а які, навпаки, заважали виконати за-
вдання. Якщо ж звичайно у вашій грі була така мета. Якщо ж вона проводилася 
для дискусії і певних ціннісних висновків – проведіть їх обговорення збираючи 
думки, емоції і висновки самих учасників. Якщо у вас є матеріал, підкріпіть або 
спростуйте отримані результати інформацією про дослідження у цій області.

 Тренер повинен відслідковувати, щоб зворотний зв’язок мав конструктив-
ний характер. Не можна давати характеристики особистості, говорити 
про учасника в негативному контексті, вживаючи такі слова, як «незграб-
ний», «нахабний», «дурний», «тормознутий» і т.д. Говорити треба про дії 
та особистий досвід та участь.

 Тренеру варто регулювати потік зворотнього зв’язку. Якщо рольова гра при-
значена для діагностики та мотивації учасників, то негативних висловлю-
вань може бути більше. А якщо рольова гра виконує навчальну задачу, то 
скоріш за все буде переважати позитивний зворотний зв’язок.

 Після того як проведено аналіз, рольова гра вважається закінченою. Далі 
можна переходити до наступної вправи або іншої теми тренінгу. 

Приклади рольових ігор для теми дискримінація ви знайдете у Розділі Додатки.
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4.6.3. Кейс-метод
Кейс-метод, кейс-стаді, case-study, метод конкретних ситуацій – техніка навчання, що вико-
ристовує опис реальних професійних, громадських, економічних, соціальних ситуацій. Учас-
ники мають проаналізувати ситуацію, розібратися в суті проблеми, запропонувати можливі 
рішення і вибрати найкраще з них. Кейси базуються на реальному і фактичному матеріалі, 
або ж наближені до реальної ситуації. Використання методу кейсів в якості засобу навчання 
у тренінгу стало надзвичайно популярним в останні роки як у сфері бізнесу так і серед орга-
нізацій громадянського суспільства (ОГС). 

Переваги методу та специфіка застосування

 придатний для малих груп, або великих, розділених на декілька малих;
 ефективний у програмах, орієнтованих на розвиток аналітичних здібностей; 
 ідеальний для вирішення проблем, аналізу процесу прийняття рішень, відпрацюван-
ня отриманих знань та планування подальших дій;

 дозволяє вирішити відразу кілька проблем, які можуть виникнути під час тренінгу. 

По-перше, робота над кейсом максимально наближує групу до практичного застосування 
вже отриманих знань, або наявного досвіду. Використання методу кейсів в програмі тренін-
гу може доповнити багато теоретичних аспектів курсу за допомогою введення практичних 
завдань, які групі необхідно вирішити. 

По-друге, він дає унікальну можливість вивчити складні або емоційно значимі питання в без-
печному просторі тренінгу, а не в реальному житті, з її темпом і ризиками. Він дозволяє вчи-
тися без тривоги про неприємні наслідки, які можуть виникнути у разі неправильного рішення. 

По-третє, комунікативний характер вправи надає можливість швидкої, але досить повної 
оцінки важливості обговорюваних проблем і пропонованих рішень.

Обмеження. Але, водночас, використовуючи цей метод важливо пам’ятати і про наявність 
низки обмежень, про що важливо проінформувати і учасників. Серед них:

 «запаморочення від успіхів». Здатність виявляти, аналізувати і прораховувати кожен 
крок, що веде до вирішення, є одним з найбільших переваг методу кейсів і, водночас, 
одним з його обмежень. Навряд чи при зіткненні в реальності з проблемою, подібної 
до тієї, яку людина вирішував на тренінгу, у неї виявиться у розпорядженні така сама 
кількість часу у безпечних умовах, щоб впоратися з нею. Це необхідно пояснити учас-
никам, щоб врятувати їх від розчарування, що чекає їх у їх громадах і спільнотах.

 Не завжди кейс метод дає певний набір висновків і рекомендацій. Так як тимчасові 
рамки не дозволяють групі виробити якісь практичні рекомендації, це з великою ймо-
вірністю може вилитися в загальне почуття незадоволення.

Вибір прикладів. Підбираючи кейси для роботи, важливо пам’ятати про низку необхідних 
характеристик. Адже підібрати кейс до теми ксенофобії та дискримінації часто досить склад-
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но. Необхідно обробити досить великий масив матеріалів, або ж мати багаторічний досвід 
роботи в цій темі. Але в будь-якому випадку важливо пам’ятати про:

1. Вибір матеріалу. Матеріал, відібраний для методу кейсів, повинен відображати пробле-
ми, з якими учасники можуть зіткнутися в реальності. Він повинен містити таку кількість 
деталей, щоб група мала у своєму розпорядженні всі необхідні дані, але не відчувала 
себе перевантаженою інформацією. Додаткові відомості завжди можна надати пізніше. 
Це може відбуватися або автоматично або залежно від вимог групи.

2. Наявність альтернатив. Обрані питання мають бути достатньо великими, щоб охоплю-
вати різні сторони спеціалізації учасників і мати різні рішення. Проблеми, що мають лише 
один «правильний» розв’язок найменш придатні для використання в цьому методі.

3. Невелика кількість учасників у групі. Чим більше група, тим більш громіздким і незграб-
ним може стати вправа. Щоб отримати оптимальні результати за допомогою методу кей-
сів, обмежують кількість людей у групі до 6-7осіб. Якщо група велика, її ділять на кілька 
малих, кожна з яких буде займатися одним аспектом заданої проблеми. Можна ввести 
елемент змагання, запропонувавши кожній групі спробувати вирішити проблему швид-
ше за суперників.

Кейс повинен:
 Бути написаний цікаво, простою та зрозумілою мовою;
 Відрізнятися «драматизмом» і проблемністю; виразно визначати «серцевину» 
проблеми;

 Показувати як позитивні приклади, так і негативні;
 Відповідати потребам обраного контингенту учасників, містити необхідну 
і достатню кількість інформації.

 Текст кейсу не повинен підказувати жодного рішення щодо поставленої 
проблеми. 

Вимоги до формату і структури кейса:

1. Сюжетна частина – опис ситуації, що містить інформацію, що дозволяє зрозуміти ото-
чення, в якому розвивається ситуація, із зазначенням джерела отримання даних:
• Наявність реально існуючої ситуації, на основі якої розроблено кейс;
• Опис стану групи, сфери;
• Загальний стан справ в організації, русі або громаді в цілому.

2. Інформаційна частина – дані, які дозволять правильно зрозуміти розвиток подій: етапи 
розвитку ситуації, організації або біографії, якщо в основу взято історію конкретної людини
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• Короткий опис проблеми, бажано навести кілька різних точок зору (як вона бачиться 
різними учасниками подій);

• Певна хронологія розвитку ситуації із зазначенням дій та чинників, які впливають на 
ситуацію, бажано оцінити результати їх впливу;

• Що вже робилось для розв’язання такої проблеми? До яких результатів це призвело?
• Які ресурси можуть бути виділені на вирішення цієї ситуації?

3. Методична частина – роз’яснює місце цього кейса в структурі тренінгу, формулює за-
вдання щодо аналізу кейса для учасників. 

Сюжетна та інформаційна частини можуть існувати, як відносно незалежно (інформація 
може бути винесена в додаток), так і тісно переплітаючись. Але в будь-якому кейсі його при-
значення та завдання мають бути чітко сформульовані.

Рішення кейсів рекомендується проводити в 5 етапів:
1. знайомство з ситуацією, її особливостями;
2. виділення основної проблеми (основних проблем), виділення факторів 

і персоналій, які можуть реально впливати на ситуацію;
3. пропозиція концепцій чи тем для «мозкового штурму»;
4. аналіз наслідків прийняття того чи іншого рішення;
5. рішення кейсу – пропозиція одного або декількох варіантів (послідовності дій), 

аналіз потенційних ризиків конкретного рішення, механізми їх запобігання та 
вирішення. 

Приклади кейсів, які були використані під час тренінгу для тренерів в березні 2015 року, 
див. Розділ Додатки. 

4.6.4. Методи генерування нових ідей 
Не секрет, що тренінги допомагають не тільки позбутися прогалин у знаннях, покращити пев-
ні навички та отримати вміння. Доволі часто тренінги, особливо у громадських активістів, 
несуть і додаткове навантаження. Ми можемо зрозуміти та пояснити проблему, визначити 
ключові моменти, але що ми можемо зробити для зміни ситуації, як ми можемо просувати 
позитивні дії та добрі практики? У цьому розділі ми вирішили зібрати декілька методів, які 
окрім традиційного мозкового штурму можуть допомогти вам у проведенні сесій з генеру-
вання нових ідей та планування подальших кроків. 

Метод мозкового штурму – це метод роботи з навчальною групою настільки ж результатив-
ний, як і тривіальний. Фактично, це є метод розв’язання конкретної проблеми через вислов-
лювання учасниками ідей та пропозицій щодо її розв’язку. 
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Коли застосовувати? Даний метод варто застосовувати в ситуації, якщо перед групою по-
ставлено дуже конкретну проблему; група має бути в міру однорідна та її члени не бояти-
муться висловити привселюдно власні ідеї. 

Умови проведення. Мозковий штурм бажано проводити в невеликому приміщенні, де на 
стінах можна розмістити фліпчарти із записаними на них ідеями. Також слід подбати про 
комфортну атмосферу в групі, оскільки вільна атмосфера гри сприяє виникненню нових ідеї 
та асоціацій.

Переваги методу пов’язані з тим, що він може згенерувати досить значну кількість розв’язків, 
варіантів. Його можна успішно застосовувати для розв’язування проблем у різноманітних 
сферах, і не лише щодо протидії стереотипам та дискримінації. Окрім того, застосування моз-
кового штурму може сприяти інтеграції групи та дає учасникам змогу збільшити власну ініці-
ативу та розвиває їх творче мислення. 

Проблеми у застосуванні. При проведені мозкового штурму важко добитися від учасників 
утримання від взаємної критики, вона може бути неефективною в умовах великої групи чи у 
випадку загально сформульованої проблеми.

Головні принципи мозкового штурму
 «не дозволяється критикувати ідеї» – це обов’язкова умова для успішного 
застосування методу;

 кожну ідею слід записувати по можливості якнайправильніше, однак стисло;
 не слід обмежувати кількість ідей, пам’ятаючи, що важлива саме їх кількість, 
а оцінювання буде здійснено наприкінці вправи;

 важливі ідеї на перший погляд зазвичай нестандартні, безглузді чи недоречні. 

Кроки проведення класичного мозкового штурму

1. Вступ до теми. Тренер записує на дошці проблему, яка сформульована конкретно та 
стисло, найкраще у формі питання. Далі пояснює, чому група займатиметься саме цим 
питанням.

2. Пояснення принципів. Тренер роз’яснює учасникам принципи участі в мозковій атаці з 
особливим наголосом на забороні критикувати та оцінювати ідеї на першій фазі застосу-
вання методу.

3. Генерування ідей. Тренер починає записувати ідеї та заохочувати учасників до активнос-
ті. З перебігом вправи важливо подякувати тим, хто перший розпочав додавати ідеї та 
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тим,хто подав незвичні ідеї. Доцільно поділити ролі та вибрати одну особу зі слухачів чи 
помічників тренера для записування ідей. Тоді тренер має розв’язані руки і може біль-
ше сконцентруватися на модерації, заохочуючи групу до активності, тоді, як відбувається 
швидкий та правильний запис усіх пропозицій.

4. Підведення підсумків. Після закінчення часу, визначеного на подавання ідей, тренер про-
понує задавати питання для конкретизації чи пояснення незрозумілих ідей. Для цього він 
може зачитати всі надані пропозиції та підкреслити сумнівні місця. Однак роз’яснення 
має право давати лише автор самої ідеї.

5. Оцінювання ідей. На цьому етапі настає вже оцінка ідей (чи пропозицій) з метою пошу-
ку розв’язку заявленої проблеми. Варто почати з пропозиції викреслювати ті елементи, 
які повторюються, та об’єднати подібні. Після такого впорядкування слід провести голо-
сування з метою вибору з довгого списку розв’язків найбільш влучних, на думку групи, 
ідей – наприклад, кожен має чотири голоси і віддає їх за ту чи іншу ідею (можна віддати 
також кілька голосів за одну і ту саму). Пропозиції, вибрані групою шляхом голосування, 
варто записати на нових фліпах і розвісити на стіні. Після цього слід ще попрацювати над 
пропозиціями вибраними групою, намагаючись їх уточнити, відкинути непотрібні еле-
менти чи, можливо, розширити навіть деякі з них. Під час проведення оцінки важливо 
зазначити, що певні ідеї неприйняті групою можуть стати основою індивідуального про-
екту. Також ті, які набрали більшість голосів, можуть стати основою колективних проектів 
та ініціатив. Саме навколо них вже можна проводити індивідуальні чи міні-групові обго-
ворення і надання консультацій. 

Приклади різновидів мозкового штурму можна почитати у Розділі Додатки.
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РОЗДІЛ 5. СТЕРЕОТИПИ

Фактично ксенофобія, дискримінація, ті чи інші соціальні фобії лежать в основі устале-
них уявлень про ту чи іншу групу, її конкретних представників. У соціальній психології ця 
основа отримала назву – «стереотип». Ми підготували вам короткий дайджест щодо 
цієї теми, взявши за основу провідні роботи у соціальній психології. У даному розділі ми 
не тільки спробували пояснити природу стереотипів та упереджень, але і порекомен-
дувати низку практичних вправ які зможуть вам допомогти в роботі над цією темою.

Історія дослідження феномену. Журналіст Уолтер Ліппман (Lippman, 1922) придумав термін 
стереотип для позначення узагальнених переконань, яких ми дотримуємося щодо груп лю-
дей, – наших думок про те, що являють собою члени цих груп. За великим рахунком стерео-
тип (Stereotype) – узагальнені переконання щодо членів певних соціальних груп.

Стереотипи, за твердженням У. Ліппмана, спочатку виникають спонтанно, через «неминучу 
потребу в економії уваги». Вони сприяють формуванню традицій і звичок. «Вони – форте-
ця, що стоїть на сторожі наших власних традицій, і під її прикриттям ми можемо відчувати 
себе безпечно в тому становищі, яке ми займаємо». Стереотипи впливають на формування 
нового персонального досвіду: «Вони наповнюють свіже бачення старими образами і на-
кладаються на той світ, який ми сприймаємо у своїй пам’яті». Хоча ступінь їх адекватності 
надзвичайно гнучкий, стереотипи – переважно неадекватні образи об’єктивної реальності, 
засновані на «помилках людини, яка за звичкою приймає упередження за бачення». «Сте-
реотип однозначний; він ділить світ на дві категорії – на «знайоме» і «незнайоме». Знайоме 
стає синонімом «добре», а незнайоме – синонімом «погано».

Природа та сутність. Класифікація. У дослідників немає однозначного погляду на природу і 
сутність стереотипу. Одні знаходять, що стереотип суспільної свідомості завжди спеціально 
організований і функціонує на основі якогось певного соціального замовлення. Він залежить 
від завдань соціалізації, а не від стихії чуттєвої природи сприйняття. Інші у формуванні сте-
реотипу надають значення чуттєвому досвіду. Треті, погоджуючись з тим, що стереотипне 
мислення утворилося стихійно, підкреслюють, що стереотипи підтримуються свідомо, за до-
помогою спеціально й історично впроваджуваних у буденну свідомість суджень, поступово 
пронизують усі сфери життя, включаючи політику і мистецтво, і в кінцевому підсумку силу 
морального закону або «правила суспільного гуртожитку», які мають історичне значення. 
Детальніше можна прочитати у вже класичній роботі Р.Чалдіні «Психологія впливу». 

У сучасній соціальній психології існує безліч класифікацій стереотипів. Найчастіше їх 
об’єднують в такий варіант груп:

 Антропологічні стереотипи виявляються в тому, що оцінка внутрішніх, психологічних 
якостей людини, оцінка її особистості залежить від особливостей її фізичного вигляду.
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 Етно-національні стереотипи проявляються в тому випадку, якщо психологічна оцін-
ка людини може бути визначена її приналежністю до тієї чи іншої нації, етнічної групи.

 Соціально-статусні стереотипи складаються залежно від оцінки особистісних якос-
тей людини, від її соціального статусу. Умовно, залежно від статусу людини ми по-
різному оцінюємо її зріст, зовнішність, допустимі норми поведінки.

 Соціально-рольові стереотипи проявляються залежно від оцінки особистісних 
якостей людини, від її соціальної ролі, рольових функцій. Наше бачення, яким по-
винен бути військовий, бібліотекар, бізнесмен, багато в чому будується саме на 
стереотипах.

 Експресивно-естетичні стереотипи визначаються залежністю оцінки особистості від 
зовнішньої привабливості людини. Так званий «ефект краси»: чим привабливішою 
здається зовнішність оцінюваного, тим позитивнішими особистісними якостями він 
наділяється.

 Вербально-поведінкові стереотипи пов’язані із залежністю оцінки особистості від зо-
внішніх особливостей (експресивні особливості, особливості мови, міміки, пантомімі-
ки тощо).

Для того, щоб зрозуміти формування стереотипів ми пропонуємо виконати і об-
говорити в групі вправу на ідентичність. Її приклад наведено нижче. (Вправа 1. 
Частина моєї ідентичності). Також після її обговорення, варто не давати відразу 
міні-лекцію про причини і шляхи формування стереотипів, а провести груповий 
мозковий штурм про виявлення користі і шкоди від стереотипів. Спробуйте уза-
гальнити думки учасників. Вправа полягає в тому, що по колу учасники висловлю-
ються про користь і шкоду стереотипів у житті особи і суспільства, продовжуючи 
одну з таких фраз: «Стереотипи необхідні, тому що...» і «Стереотипи заважають, 
тому що...». Ваше завдання після вправи буде зводитися вже не до міні-лекції, а в 
структуруванні відповідей учасників. 

Саме на основі стереотипів і починають формуватися упередження, як узагальнена нега-
тивна установка щодо членів певної соціальної групи. Наші установки щодо членів певної 
групи – те, що ми відчуваємо стосовно представників цієї групи.

Щоб зрозуміти їх наявність, не потрібно проводити тести або брати участь у психологічних 
експериментах. Досить згадати свої реакції, почуття від випадкових зустрічей наприклад з 
рома або представниками ЛГБТ спільноти, представниками етносів з Кавказу або вихідця-
ми з Африки. Представниками тих груп, які доволі часто дискримінуються в українському 
суспільстві. Запитайте себе, що ви відчуваєте, коли вперше зустрічаєтеся з представниками 
цих груп? Якщо вашої первісною реакцією буде антипатія або бажання уникнути цієї зустрічі 
або закінчити її скоріше, це означає, що ви підживлюєте негативні упередження проти даної 
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групи. Хоча в цій частині ми зосередимося на негативних упередженнях, варто відзначити, 
що люди можуть мати також і позитивні упередження щодо деяких груп.

Приклад

У дев’яностих роках у США був проведений експеримент. «Типові» представники 
3 груп – білі, чорношкірі та іспаномовні «клієнти» зустрічалися з агентами з прода-
жу та оренди нерухомості для переговорів про купівлю або найм житла. І хоча такі, 
у всьому подібні один на одного люди різних національностей цікавилися однаковими 
будинками або квартирами з інтервалом не більше декількох годин, агенти демон-
стрували явну дискримінацію на користь білих клієнтів: вони надавали білим клієн-
там більше інформації про вільні будинки, частіше зв’язувалися з ними телефоном 
і прагнули направити чорношкірих та іспаномовних клієнтів в райони проживан-
ня меншин. Проблема виникла не тільки з доступністю та повнотою інформації. 
Адже чорношкірим і іспаномовним громадянам довелось платити за житло біль-
ше: в середньому на 3000 доларів більше, ніж платять білі за такий самий будинок. 
Станом на момент дослідження щорічна загальна сума цього «дискримінаційного 
податку», що стягується з американців африканського та іспанського походження, 
становила 4,1 мільярда доларів.3 

Негативні наслідки. Упередження несуть загрозу не лише групам, проти яких вони спрямо-
вані. Часто, самі носії можуть нести досить вагомі втрати. У суспільстві, в якому існує уста-
лена практика згоди і непротидії упередженням, зростає «загроза потрапляння під стерео-
типи. Це страх людини ненавмисно підтвердити стереотип, який існує у інших щодо його 
групи. Результати останніх досліджень підтверджують, що люди з багатьох груп виконують 
роботу гірше, ніж вони можуть, коли бояться підтвердити негативні стереотипи, які існують 
у інших щодо їх групи. Наприклад, жінки гірше справлялися з математичним тестом в ситуа-
ції, коли на їх стать звертали увагу. У той же час білі чоловіки гірше справлялися з математич-
ним тестом, коли думали, що їх результати будуть порівнюватися з результатами чоловіків 
азійського походження. Коли негативні стереотипи, що стосуються нашої групи, невидимо 
присутні в середовищі, нам часто не вдається виконувати завдання на рівні, відповідному 
нашим можливостям.4 

Стереотипізація – це спосіб розуміння інших, ціною невеликих пізнавальних зусиль, необхід-
них, щоб вивчити цих людей як самостійних індивідів. 

3 http://faculty.maxwell.syr.edu/jyinger/ebooks/why_housing/Ch_1.1.html 

4 Більше прикладів див. Дэвид Майерс Социальная психология. СПб.: Питер, 1997
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Так як стереотипи дають готові пояснення того, чому відбуваються певні події, 
люди можуть вважати, що погана оцінка, отримана хлопчиком на екзамені з ма-
тематики, відображає або невезіння, або недостатнє старання, а точно така ж 
погана оцінка, отримана дівчинкою, відображає недостатній рівень у неї матема-
тичних здібностей. І оскільки стереотипи дають нам різні стандарти для оцінки 
членів різних груп, ми не бачимо нічого особливого в хорошій грі темношкірого бас-
кетболіста, але коли спостерігаємо таку саму гру білого баскетболіста, робимо 
висновок, що він дуже талановитий. 

Люди стають більш відкритими до інших, коли вони ставлять собі за мету емпатичні ототож-
нення з членами інших груп, тобто стараються побачити світ з точки зору іншої групи. Одним 
з варіантів роботи з цим підходом може бути серія вправ, наприклад «Ярмарок Ознак» і «Па-
вутина упереджень» (Див. Розділ Додатки) Також під час проведення вправи «Ярмарок Озна-
ка» ми можемо використовувати ті ідентичності, які учасники вже обговорили, тим самим 
вибудовуючи абсурдність і не аргументованість на їхньому власному досвіді та ідентичності.
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РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ 

СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ 

ТА ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ

У розділі наведений огляд основних міжнародно-правових та національних інструмен-
тів у сфері недискримінації, про які повинен знати тренер, що працює з цією темою.

Міжнародні стандарти

На перший погляд інформація про міжнародні стандарти, які сьогодні діють у сфері запобі-
гання та протидії дискримінації, може здатися такою, що містить лише теоретичний інтерес, 
та буде цікавою лише для обмеженого кола цільових аудиторій, як-от студентів-міжнародни-
ків, науковців і т.д. Однак це далеко від правди – така інформація має й неабияку практичну 
корисність, і на початку представлення цієї теми основним завданням тренера буде обґрун-
тування для цільової аудиторії саме такої позиції.

По-перше, відповідно до ст. 9 Конституції України та ст. 19 Закону України «Про міжнародні 
договори України», міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного законодавства. Водночас, міжнародні договори 
мають пріоритет над іншими нормативно-правовими актами, зокрема у разі, коли ними 
встановлені відмінні від цих інших актів правила.

По-друге, ст. 55 Конституції України гарантує кожному право після використання всіх націо-
нальних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є Україна.

Більше того, згідно із Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Єв-
ропейського суду з прав людини», Конвенція про захист прав людини і основоположних сво-
бод і практика ЄСПЛ використовуються як джерело права (ст. 17).

Відтак, обізнаність про положення міжнародних договорів і розуміння суті закріплених у них 
правових норм і механізмів їх реалізації здатні стати добрим підґрунтям для практичної діяль-
ності щодо запобігання та протидії дискримінації, захисту своїх прав і свобод і прав інших людей.

Обговорюючи тему міжнародних стандартів запобігання та протидії дискримінації тренеру 
варто звернути увагу на те, що заборона дискримінації відноситься до загальновизнаних 
принципів міжнародного права. Це випливає з положень Уставу ООН (п. 3 ст. 1, п. «с» ст. 55), 
а сам принцип недискримінації може розглядатися як самостійне право людини (право на 
рівне ставлення), так і як принцип правового становища людини в правовій державі, який пе-
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редбачає, що люди можуть здійснювати в повному обсязі та на рівних підставах гарантовані 
ним законодавством права і свободи.

Прийнято розрізняти універсальну та регіональні системи захисту прав людини. До універсальної 
відноситься система ООН та її спеціалізованих організацій – ЮНЕСКО, МОП та ін. Регіональна сис-
тема – це система Ради Європи, Європейського Союзу, Організації американських держав тощо. 
Відповідно, хоча останнім часом спостерігається тенденція до уніфікації, можна виокремлювати 
універсальні та регіональні міжнародні стандарти та механізми захисту від дискримінації.

Антидискримінаційні положення практично завжди включають до комплексних міжнарод-
но-правових актів, які мають своїм предметом захист прав і свобод людини в цілому. Так, 
наприклад, на рівні універсальної системи захисту (в рамках ООН) цей принцип відображено 
в Універсальній декларації прав людини (ст. 1, 2), в Міжнародному пакті про громадянські 
та політичні права (п. 1 ст. 2, ст. 3, 24-26), Міжнародному пакті про економічні, соціальні та 
культурні права (п. 2 ст. 2, ст. 3, п. 3 ст. 10). Водночас, Міжнародний пакт про громадянські і 
політичні права вимагає від держав-учасниць заборонити законом будь-яку дискримінацію 
та забезпечити людям рівність перед законом і рівний захист закону (ст. 2), що в свою чергу 
означає, що передбачені Пактом гарантії захисту від дискримінації виходять за межі встанов-
лених ним прав і свобод, а поширюються на будь-які права, визнані внутрішнім законодав-
ством держави-учасниці, а також будь-які дії органів влади.

Водночас, в рамках системи ООН діють і конвенції, які спеціально спрямовані на викорінення 
та запобігання окремим видам дискримінації. До таких відносяться, зокрема, Міжнародна 
конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яка містить перелік заходів, які 
держави-учасниці мають вжити з метою ліквідації расової дискримінації (ст. 2-4, 6-7), та пе-
релік прав, щодо яких дискримінація особливо неприпустима (ст. 5). Іншою спеціалізованою 
конвенцією є Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яка встановлює 
обов’язок держав-учасниць вживати всіх необхідних заходів для забезпечення рівноправ-
ності чоловіків і жінок у різноманітних сферах суспільного життя – політичній, громадянській, 
трудовій, освітній, сфері охорони здоров’я та навіть у сфері шлюбно-сімейних відносин.

На регіональному рівні, зокрема в рамках системи Ради Європи, до такого комплексного доку-
менту відноситься Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (інакше відо-
ма як Європейська конвенція з прав людини). Відповідно до ст. 14 Конвенції, держави-учасниці 
повинні забезпечити користування передбаченими нею правами без будь-якої дискримінації 
за ознаками раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших переконань, національ-
ного або соціального походження, приналежності до національних меншин, майнового стану, 
народження або за іншими ознаками. Тлумачення заборони дискримінації в Конвенції напра-
цьовується у практиці її контрольного органу – Європейського суду з прав людини.

Окрім цього, у 2000 році до Конвенції був доданий Протокол № 12, який встановив загальну 
заборону дискримінації під час реалізації будь-якого права, гарантованого національним за-
конодавством, та під час здійснення органами державної влади будь-яких дій. Таким чином, 
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Протокол № 12 розширив сферу дії заборони дискримінації за межі «користування правами 
і свободами, визнаними в Конвенції».

Окрім міжнародно-правових документів загального характеру антидискримінаційні положення 
як на універсальному, так і на регіональному рівні також часто включаються до актів, направле-
них на захист прав окремих категорій осіб (дітей, біженців, трудящих-мігрантів і т.д.) або захист 
від дискримінації в конкретних суспільних сферах (праці, освіти, охорони здоров’я). На універ-
сальному рівні до таких актів можна віднести, наприклад, Конвенцію про статус біженців, Кон-
венцію про статус апатридів, Конвенцію про права дитини, Конвенцію про права інвалідів, Кон-
венцію № 111 МОП про дискримінацію у сфері праці та зайнятості, Рекомендації ЮНЕСКО щодо 
боротьби з дискримінацією у сфері освіти, тощо. На регіональному рівні антидискримінаційні 
положення містяться в Європейській соціальній хартії (переглянутій), Рамковій конвенції про 
захист прав національних меншин, Європейській конвенції про громадянство, Конвенції про 
захист прав людини і людської гідності у зв’язку із застосуванням біології та медицини, тощо.

Також, на неприпустимості дискримінації, перш за все за ознаками статі, раси, етнічної та ре-
лігійної приналежності, сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності, неодноразово звер-
талася увага в резолюціях і рекомендаціях Ради міністрів та рекомендаціях Парламентської 
асамблеї Ради Європи. Для боротьби з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та іншими 
формами нетерпимості створено спеціальний орган Ради Європи – Європейську комісію з 
боротьби з расизмом і нетерпимістю (ECRI), завданням якої є розробка рекомендацій загаль-
ного характеру для урядів держав-членів.

Корисні джерела: з повним переліком актів міжнародного права, які містять положення про 
заборону дискримінації, а також детальним аналізом практики різних міжнародних органі-
зацій та судових установ у справах про дискримінацію, зокрема щодо різних соціальних груп, 
можна ознайомитися в таких виданнях:

1. Защита личности от дискриминации: Хрестоматия (в трех томах). 
Том / Колл. авт. – М.: РИО «Новая юстиция», 20095

2. Защита личности от дискриминации: Хрестоматия (в трех томах). 
Том / Колл. авт. – М.: РИО «Новая юстиция», 20086

3. Защита личности от дискриминации: Хрестоматия (в трех томах). 
Том / Колл. авт. – М.: РИО «Новая юстиция», 20067

4. Посібник з європейського антидискримінаційного права. – К.: ТОВ «К.І.С.», 20138

5. Non-Discrimination in International Law: A Handbook for Practitioners. – 
London: Interights, 20119

5 http://jurix.savkov.net/engine/download.php?id=13 

6 http://jurix.savkov.net/pdf/Hrestomatia_Tom_2_Block.pdf 

7 http://jurix.savkov.net/engine/download.php?id=14 

8 http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_UKR.pdf 

9 http://www.interights.org/document/153/index.html 
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Поради тренеру
1.  Різні міжнародно-правові акти можуть давати різне визначення дискримінації. 

Більше того, іноді конкретний акт взагалі може не визначати, яке саме пово-
дження вважається дискримінацією; в таких випадках тлумачення дискриміна-
ції напрацьовується через практику відповідних контролюючих органів.

2. Попри різницю у підходах, в цілому в міжнародному праві під дискримінацією розумі-
ють розрізнення (виключення, обмеження або привілеї), які встановлені для особи 
або групи осіб під час здійснення ними прав і свобод на підставі ознак їхнього особис-
того статусу (статі, раси, кольору шкіри і т.д. – перелік ознак не є вичерпним і має 
тенденцію до постійного розширення). До того ж розрізнення визнається дискри-
мінацією лише тоді, коли воно не має об’єктивного та розумного обґрунтування.

3. Антидискримінаційні заходи, які передбачаються міжнародними правовими ак-
тами, можуть покладати на держави-учасниці зобов’язання різного характе-
ру – негативні та позитивні. Так, окрім загальної заборони дискримінаційного 
втручання в реалізації людьми своїх прав і свобод (негативне зобов’язання), на 
державу може покладатися зобов’язання вживати певних дій з метою запо-
бігання або протидії дискримінації (позитивне зобов’язання). До таких дій мо-
жуть відноситися прийняття або відміна певного законодавства, підтримка 
соціальних ініціатив і рухів, проведення роз’яснювальної роботи з метою підви-
щення рівня толерантності, надання засобів захисту для осіб, які постраждали 
внаслідок дискримінації, встановлення особливого захисту для представників 
вразливих до дискримінації груп, вжиття позитивних дій тощо. 

Окремий інтерес в контексті міжнародно-правових стандартів у сфері запобігання та проти-
дії дискримінації представляють собою механізми оскарження останньої в міжнародних 
організаціях.

В принципі, більшість міжнародних договорів мають подібний контрольний механізм. Так, 
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародний пакт про гро-
мадянські і політичні права, Конвенція про права дитини, Конвенція про права інвалідів, 
Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та дискримінації щодо жінок пе-
редбачають створення відповідних комітетів, на розгляд яких держави-учасниці регулярно 
подають доповіді про вжиті заходи з метою імплементації положень відповідних договорів.

Водночас, відповідно до встановлених правил неурядові організації мають можливість пода-
вати так звані тіньові доповіді, які представляють альтернативну картину виконання державою 
своїх зобов’язань. Це є непоганим інструментом для лобіювання певних змін у державі, зокре-
ма у сфері запобігання та протидії дискримінації, оскільки за результатами розгляду державної 
та тіньових доповідей комітети готують рекомендації, виконання яких потім контролюється.
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Окрім цього, Комітет з прав людини, Комітет з ліквідації расової дискримінації і Комітет з лік-
відації всіх форм дискримінації щодо жінок мають повноваження розглядати як міждержавні 
скарги, так і скарги, подані окремими особами або групами осіб, які стосуються порушення 
державою прав і свобод, гарантованих відповідними міжнародними договорами. За наслід-
ком розгляду таких скарг та у разі встановлення порушення положень договору ці органи 
виносять рішення рекомендаційного характеру щодо усунення виявлених порушень.

Між тим, відповідно до ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод рішення 
Європейського суду з прав людини є обов’язковими для держав-учасниць. Констатувавши пору-
шення тієї чи іншої норми Конвенції, суд визначає справедливе відшкодування нанесеної шкоди 
(у формі грошової компенсації), а також зобов’язує державу вжити заходів приватного характеру, 
які б забезпечили поновлення прав заявника (restitutio in integrum – «повернення до початкового 
стану»), або заходи загального характеру для запобігання подібним порушенням у майбутньому. 
Водночас, хоча держави вільні на свій розсуд визначати ті засоби, які будуть ними використані для 
виконання своїх зобов’язань, ці засоби мають забезпечити ефективне виконання рішення суду. За 
виконанням рішень Європейського суду з прав людини слідкує Комітет міністрів Ради Європи.

Відтак, варто також звернути увагу, що з огляду на обов’язковість виконання рішень Євро-
пейського суду з прав людини він виявляється більш ефективним засобом правового захисту 
на міжнародному рівні, ніж відповідні комітети ООН. Тим більше, що до суду, на противагу 
комітетам, можуть звертатися не тільки фізичні особи, але й юридичні особи.

Національні стандарти

Національні стандарти у сфері запобігання та протидії дискримінації встановлюються 
такими нормативно-правовими актами:

 Конституція України (ст. 21, 24, 26);
 Кримінальний кодекс України (ст. 161);
 Кодекс законів про працю України (ст. 21, 22);
 Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;
 Закон України «Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків»;
 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (ст. 2);
 Закон України «Про національні меншини в Україні»;
 Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», тощо. 

Окрім цього варто відзначити, що антидискримінаційні норми містяться фактично в усіх галу-
зевих законодавчих актах, зокрема Законі України «Про освіту» (ст. 3), Закон України «Осно-
ви законодавства про охорону здоров’я» (ст. 6), Законі України «Про протидію поширенню 
хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальних захист 
людей, які живуть з ВІЛ» (ст. 14), тощо.
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РОЗДІЛ 7. ДИСКРИМІНАЦІЯ 

ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

Завдання цього розділу – представити основні концепції, які мають ключове значен-
ня для розуміння феномену дискримінації у ширшому, ніж правовий, соціокультурному 
контексті. Належне опанування цільовою аудиторією таких понять як пригнічення, 
расизм, ксенофобія, сексизм та інші ідеологічні підґрунтя дискримінації має не тіль-
ки теоретичну цінність, але й практичну. Зокрема оскільки будь-які дії, спрямовані на 
запобігання або протидію дискримінації, можуть легко нанести шкоду, якщо вони не 
базуються на комплексному розумінні факторів і процесів, що визначають і підтриму-
ють існуючі нерівності, а також на повноцінному усвідомленні їх кінцевої мети.

Найчастіше у викладанні, навчанні та просвітництві з питань запобігання та протидії дискри-
мінації основний акцент робиться на тих тлумаченнях цього феномену, які йому надаються 
чинним законодавством, суто правових механізмах, тощо. Такий юридичний підхід до розу-
міння феномену дискримінації та виняткова зосередженість на можливостях антидискри-
мінаційного законодавства для подолання останньої є явно недостатніми, оскільки законо-
давство має тенденцію розглядати дискримінацію спрощено – як ізольовану в просторі та 
часі ситуацію, яка виникає в рамках чітко визначених правових відносин між конкретними 
фізичним або юридичними особами, групами осіб, тощо.

Між тим, дискримінація є більш комплексним феноменом, який присутній в усіх сферах сус-
пільного і приватного життя. Для забезпечення ефективної протидії їй, результативного її по-
долання та забезпечення в кінцевому результаті змістовної рівності прав, свобод і можли-
востей (що неможливо зробити лише правовими засобами), потрібно розуміти динаміку та 
способи проявів дискримінації у ширшому контексті. 

У найзагальнішому вигляді дискримінація (від лат. discriminatio – «розрізнення») – це пред-
ставляє собою визначення відмінностей, що може бути позитивним або негативним.

У контексті розвитку антидискримінаційної практики та забезпечення змістовної рівності ми, 
звичайно, зосереджуємося на дискримінації в її негативному значенні. Така дискримінація 
може бути визначена таким чином:

Дискримінація – процес(и) виявлення різниці між людьми, приписування цій різниці нега-
тивних конотацій (значень) та «закріплення» на цій підставі людей за певними соціальними 
категоріями, зокрема з метою або наслідком обмеження доступу цих груп до користування 
правами та ресурсами, можливостей для самореалізації та прийняття значимих рішень. 

Дискримінацію як процес можна представити у вигляді восьми основних динамічних скла-
дових, які знаходяться у тісному зв’язку одна з одною, мають тенденцію до комбінування та 
взаємопосилення; у жодному разі прояви будь-якої з цих складових у конкретній соціальній 
ситуації не виключає проявів інших. 
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Складові дискримінації
1. Стереотипізація – приписування певних негативних характеристик соціальним 

групам з метою обґрунтування подальшого обмеження їхніх прав.
2. Маргіналізація – виключення певних соціальних груп з «мейнстріму», де відбуваєть-

ся прийняття ключових соціальних, економічних, політичних рішень, розподіл ресур-
сів тощо. Прикладом маргіналізації є створення або неврахування факту існування фі-
зичних бар’єрів, які обмежують можливості людей з інвалідністю, відмова від вжиття 
позитивних заходів задля включення в політичний процес мовних меншин і т.д.

3. Інвізибілізація (від англ. invisiblize – «робити невидимим») – свідоме усунення або 
ігнорування певних груп та їхніх інтересів в процесі публічного діалогу або під час 
створення візуальних, зокрема медійних образів. Прикладом інвізибілізації є уник-
нення згадок про ЛГБТ, етнічні меншини, людей старшого віку в рамках громад-
ського обговорення суспільно важливих подій (служба ЛГБТ людей у зоні АТО, ЛГБТ 
з числа переселенців і т.д.), репрезентація жіночих образів в медія як таких, що 
мають підпорядковане, вторинне значення відносно чоловічих образів.

4. Інфантилізація (від англ. infant – «немовля») – приписування представникам пев-
ної соціальної групи статусу подібного до дитячого, що символізує їхню неспро-
можність самостійно приймати важливі рішення та обґрунтовує обмеження їхніх 
прав і свобод. Наприклад, використання звернення «дівчата» по відношенню до 
жінок – «дівчата в нашому офісі», спілкування з людиною, яка супроводжує люди-
ну з інвалідністю, про останню замість того, щоб звернутися до неї безпосередньо.

5. Патронаж – створення образу представників певних соціальних груп, як таких, 
що потребують опіки, постійного догляду, або соціальних виплат для задоволення 
їхніх потреб, зокрема замість усунення перешкод, які заважають цим групам брати 
участь у соціальному, політичному, економічному або культурному житті на рів-
них підставах з іншими. Патронатного ставлення зазвичай зазнають люди старшого 
віку та люди з інвалідністю.

6. Медикалізація – приписування статусу «хворого» представникам певних соціаль-
них груп або описування певного суспільного феномену, пов’язаного з такими гру-
пами, як «хвороби».

7. Дегуманізація – ставлення або описування людей як речей або станів, наприклад 
«інвалід», «діабетик», «СПІДозник» і т.д.

8. Тривіалізація – концентрація на дрібних речах з метою применшення значення 
проблеми. Наприклад, проблеми сексизму тривіалізуються зосередженням над-
мірної уваги на питаннях того, чи можна чоловікові подавати руку жінці, яка спус-
кається сходами, або відчиняти перед нею двері.

Говорячи про дискримінацію як соціокультурний феномен, докорінно невірно розглядати її 
як набір індивідуальних випадків, які обмежуються конкретними місцем та часом. Дискри-
мінаційні рішення або дії мають тенденцію до накопичення як в рамках одного покоління 
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людей, які стають її жертвами, так і через покоління, зокрема шляхом засвоєння молоддю з 
дискримінованих груп певних моделей поведінки, напрацьованих батьками у якості психо-
логічної захисної реакції від дискримінації.

Таким чином дискримінація призводить до появи та розвитку системи пригнічення – систе-
ми переваг (привілеїв) і обмежень, яка базується на належності до певної соціальної групи. 

Водночас, привілеї варто розуміти як незаслужений, забезпечений лише на підставі належ-
ності до певної соціальної групи «більшості», доступ до ресурсів, прав і свобод, можливостей 
прийняття суспільно значущих рішень, тощо.

Системи пригнічення

Расизм – переконаність в існуванні біологічно детермінованих людських рас і в тому, що дея-
кі з них є від природи кращими або гіршими за інші; побудова відносин у суспільстві та орга-
нізація соціальних інститутів на основі цієї переконаності/ідеології, тощо.

Ейджизм (від англ. age – «вік») – негативна, занижена оцінка якостей людини в залежності 
від вікової групи, до якої вона належить; надання необґрунтованих переваг старшим людям 
перед молодшими (едалтизм; від англ. adult – «дорослий») або навпаки (джейнізм – від фр. 
jeune – «молодий»).

Гетеросексизм – переконаність в тому, що гетеросексуальність є єдиною природною, нор-
мальною, морально та соціально прийнятною формою сексуальності; побудова соціальних 
інституції на основі цієї переконаності/ідеології, тощо.

Маніфестаціями пригнічення також є антисемітизм, ксенофобія, класизм (нерівність со-
ціальних класів), сексизм (нерівність статей/гендерів), цисексизм (перевага гендерно кон-
формних людей), релігійна нетерпимість, мовна антипатія тощо.

Взаємозв’язок між дискримінацією та системою пригнічення є доволі комплексним, але у 
спрощеному вигляді може бути зображений так:

Стереотипізація
Маргіналізація
Інвізибілізація
Інфантилізація
Велеферізм
Медикалізація
Тривалізація

Стать Етнічність

Сексизм Ксенофобія Гетеросексизм

Сексуальна 
орієнтація ...

...

Категорії дискримінації

Форми пригнічення

Процеси
дискримінації
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Для кращого зрозуміння комплексності феномену дискримінації та створюваної нею системи 
пригнічення, також необхідно відзначити, що дискримінація і пригнічення можуть існувати 
на трьох окремих, але взаємозалежних рівнях – індивідуальному, інституційному та культур-
ному. Водночас, через особливості внутрішньорівневої та міжрівневої динаміки важливим є 
розуміння як суті кожного рівня окремо, так і взаємозв’язків між ними.

На індивідуальному рівні дискримінація/пригнічення проявляється в першу чергу як упе-
реджена, ґрунтована на стереотипах (а в юридичному сенсі – ще й протизаконна) дія кон-
кретної людини або юридичної особи щодо іншої людини або групи людей.

На інституційному рівні дискримінація/пригнічення проявляються через спосіб організації 
та встановлені процедури і процеси діяльності таких соціальних і суспільних інституцій як 
сім’я, система освіти, правова система, державні установи, бізнес практики тощо. Так, напри-
клад, перелічені системи та встановлювані ними правила, норми або політики (кодифікація 
дискримінації) за визначенням орієнтовані на потреби представників умовної етнічної, ре-
лігійної, ґендерної, сексуальної «більшості», що виключає інтереси і посилює нерівність по 
відношенню до відмінних від цієї умовної «більшості» груп.

В решті решт, на культурному рівні дискримінаційний характер можуть носити такі культурні нор-
ми, а також пов’язані з ними ролі, ритуали і дискурсивні практики (тобто те, яким чином ці норми 
ретранслюються мовними або образними засобами – у спілкуванні, через музику або мистецтво) 
як поняття добра і зла, краси, нормальності, здоров’я, відповідальності, відхилення, хвороби і т.д. 

Саме культурні норми найчастіше виконують функцію забезпечення обґрунтування для різ-
ного роду дискримінаційних розрізнень та нерівностей. До того ж, особлива небезпека цьо-
го механізму формування обґрунтувань полягає у здатності культурних норм сприйматися 
носіями цієї культури як даність – вони настільки звикають до поширених у своїй культурі 
моделей поведінки, припущень і ціннісних орієнтацій, що навіть не усвідомлюють їх у своїх 
діях, не рефлексують щодо їх характеру (позитивний чи негативний) та соціальних наслідків.

Взаємозв’язок між рівнями дискримінації/пригнічення можна зобразити таким чином – 

індивідуальний

інституційний

культурний
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Більш детально, приділяючи увагу міжрівневим зв’язкам:

На кожному з рівнів дискримінація/пригнічення можуть бути навмисними або ненавмисними.

РІВЕНЬ НАВМИСНО НЕНАВМИСНО

Індивідуальний

1. Використання образ, ґрунтованих на етніч-
ному походженні, стосовно людей цієї на-
ціональності.

2. Батьки учня, які дізналися про гомосексу-
альність вчителя їхнього сина, вимагають 
від дирекції школи звільнити його.

1. Роботодавець припускає, що всі працівни-
ки в його кампанії – гетеросексуальні.

2. Учитель, який вважає себе об’єктивним 
і справедливим у ставленні до всіх учнів 
перевіряє виконання домашніх завдань 
у хлопців втричі частіше, ніж у дівчат.

Інституційний

1. Парламент ухвалює закон, який забороняє 
усиновлення людьми гомосексуальної орі-
єнтації.

2. Агенція з найму скеровує всі резюме, які 
надходять від ромів, лише до роботодав-
ців, які пропонують низькокваліфіковані та 
низькооплачувані роботи.

1. Трудовим кодексом християнське Різдво 
визначається вихідним днем, а зимові свя-
та інших релігійних течій – ні.

2. Будівля суду не має входу, який був би до-
ступний для людей з інвалідністю.

Культурний

1. Припускається, що європейська (західна) 
культура більш розвинена і, відповідно, 
краща за інші.

2. Обстоюється думка про існування різних, 
біологічно визначених людських рас, деякі з 
яких гірші за інші.

1. Стандарти жіночої краси базуються на 
«білих» нормах – біляве волосся, блакитні 
очі, світла шкіра.

2. Віра в те, що індивідуальні заслуги та 
важка праця завжди ведуть до фінансового 
благополуччя призводить до припущення, 
що бідні люди – ліниві та не заслуговують 
на допомогу.

Також варто звернути увагу на те, що система пригнічення/дискримінації може на всіх рів-
нях реалізовуватися та підтримуватися як через міжгрупову, так і інтергрупову динаміку. Ця 
динаміка найчастіше є вертикальною (взаємодія між групою «більшості» і групою «меншос-
ті»), але також може бути горизонтальною та інтерналізованою (всередині групи «більшос-
ті» або «меншості»).

Структура інституцій містить діяльність

Діяльність формує структуру інституцій

Діяльність
створює
культуру

Культура
відображає
структуру 
інституцій

Культура
надає форму 
і впливає 
на діяльність

Структура 
інституцій 
орінтується 
на культуру

Інституційний
К

Індивідуальний

Культурний
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Вертикальна динаміка:

Роботодавець, який не має інвалідності, відмовляється брати на роботу людину з 
інвалідністю, зокрема через переконання, що вона не зможе виконувати роботу та 
спричинятиме почуття дискомфорту в інших людей на робочму місці. 

Група українців б’є темношкірого мігранта, використовуючи при цьому расово об-
разливі епітети.

Гетеросексуальні працівники цькують та зло жартують над своїм гомосексуаль-
ним колегою. 

Важливо пам’ятати, що вертикальна динаміка пригнічення/дискримінації на загальносус-
пільному рівні зазвичай не відбувається у зворотному напрямі – групи «меншин», хоча й 
можуть демонструвати упереджене ставлення до групи «більшості», за визначенням не за-
ймають домінантного становища та позбавлені влади, а відповідно – практичних можли-
востей для обмеження прав і свобод представників «більшості». Між тим, вона можлива в 
локальному контексті, де «меншість» представляє собою де факто «більшість».

Горизонтальна динаміка:

Чоловіки висміюють інших чоловіків, які підтримують феміністичний рух (всередині 
групи «більшості»).

Хлопці, які не відповідають традиційним уявленням про «маскулінність», утиска-
ються іншими хлопцями (всередині групи «більшості»).

Геї і лесбійки, які стороняться інших представників своєї ж спільноти, яких вважа-
ють «надто жіночними/манірними» (геї) або «чоловікоподібними/брутальними» 
(лесбійки) (всередині групи «меншості»).

Сільські мешканці називають інших сільських мешканців «рагулями» та «селюками» 
(всередині групи «меншості»). 
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Інтерналізована динаміка (коли представники групи більшості або меншості поділя-
ють і підтримують домінуючі дискримінаційні упередження)

Гетеросексуал, який вважає, що лише гетеросексуали можуть бути хорошими 
батьками (інтерналізоване домінування).

Християни, які вірять, що їхні вірування є кращими для всіх (інтерналізоване до-
мінування).

Людина з інвалідністю, яка вважає, що не здатна відвідувати навчальний заклад 
та почуває сором за необхідність користуватися послугами для людей з інвалідніс-
тю, які цей заклад надає (інтерналізована субординація).

Корисні джерела: про дискримінацію як соціокультурний феномен та практики, спрямовані 
на протидію системі пригнічення, можна прочитати в таких виданнях:

1. Thompson, N. Promoting Equality: Challenging Discrimiantion and Oppression. Palgrave 
Macmillan, 2003

2. Adams, M. et al. (eds.). Teaching for Diversity and Social Justice. Routledge, 2007
3. Adams, M. et al. (eds.). Readings for Diversity and Social Justice. Routledge, 2000
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РОЗДІЛ 8. ДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК ЮРИДИЧНИЙ 

ФЕНОМЕН: ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ 

У цьому розділі ми лише виокремимо мінімальний обсяг матеріалу за темоб дискриміна-
ція та на кількох прикладах покажемо, як його потрібно пояснювати будь-якій цільовій 
аудиторії. Також дамо рекомендації, де шукати більше роз’яснень та прикладів щодо різ-
них ознак, окремих форм дискримінації та її проявів у різних сферах суспільного життя. 

Дискримінація та її форми

Коли ми плануємо будь-яку навчальну програму про дискримінацію потрібно визначитись із 
термінологічним словником. Якою мовою ми будемо говорити, які форми дискримінації по-
яснювати аудиторії, можливо достатньо лише загального визначення та ознак, чи потрібно 
зробити акцент на окремих проявах? 

Загальне визначення дискримінації потрібно для будь-якої цільової аудиторії. Воно дає мож-
ливість пояснити феномен дискримінації, проаналізувати ознаки та пояснити, в яких ситуаці-
ях розрізнення не буде вважатися дискримінацією.

Формат роботи з визначенням буде залежати від вашої цільової групи. Тут може бути міні-
лекція або дискусія, коли тренер спочатку просить учасників самостійно сформулювати, як 
вони розуміють дискримінацію, робота в групах з прикладами, тощо. 

Незалежно від методу, який ви оберете, існує два підходи щодо «мови», яку ви будете ви-
користовувати – через юридичні визначення або ж спрощено, «своїми словами». 

Визначення дискримінації в ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації 
в Україні»10: 
«Дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціаль-
ного походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними 
або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі – певні 
ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-
якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, 
об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;»

Обов’язкові елементи будь-якого визначення, які потрібно розглядати та пояснювати аудито-
рії – це «ознаки», зв’язок між «порушеним правом та ознакою» та «мета + пропорційність». 

10 Текст ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» тут http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5207-17 
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Важливі моменти, на які варто звернути увагу тренерам: 
 поняття множинної дискримінації (дискримінація за кількома ознаками одра-
зу/дискримінація через поєднання ознак); 

 дискримінація за асоціаціацією (дискримінація людини через те, кого вона су-
проводжує, з ким вона спілкується, тощо); 

 припущені ознаки (ситуація коли дискримінують особу, яка не має ознаки, че-
рез те, що цю ознаку їй приписують/припускають, що вона її має). 

Детальніше про дискримінацію можна прочитати в посібнику для працівників органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування «Запобігання та протидія дискримінації в Україні»11. 

Коли ми говоримо про ознаки, важливо не тільки дати перелік ознак, які визначені в укра-
їнському законодавстві і визнаються в рішеннях Європейського суду з прав людини, але й 
пояснити, що таке «відкритий перелік ознак» та як він формується. 

Спочатку ми аналізуємо перелік ознак, який є в українському законодавстві (раса, колір шкі-
ри, політичні переконання, релігійні та інші переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне по-
ходження, соціальне походження, громадянство, сімейний стан, майновий стан, місце про-
живання, мова або інші ознаки).

Важливо пояснити будь-якій цільовій аудиторії, що «ознаки» є у кожної люди, будь-хто може 
стикнутися з дискримінацією, це лише питання збігу обставин. Будь-яка людина є части-
ною умовної більшості однієї миті, а іншої, може стати частиною умовної меншості. 

В цьому контексті також необхідно зупинитись на тому, що фраза «або іншими ознаками» 
означає те, що наведений перелік не є вичерпним, він ілюстративний та передбачає вклю-
чення інших, прямо не згаданих ознак. Таке тлумачення підтверджується аналізом міжна-
родного права, практикою Європейського суду з прав людини. Детальніше див. посібник з 
Європейського антидискримінаційного права12, ст. 127-128. 

Крім того важливо пояснити аудиторії, що далеко не за кожною ознакою, яка може бути 
притаманна особі протягом певного проміжку часу, заборонено проводити розрізнення. Для 
визначення тих чи інших ознак, за якими забороняється дискримінація, можна користати-
ся загальним правилом, сформульованим на підставі практики Європейського суду з прав 
людини – інші ознаки повинні відображати певну «персональну» характеристику (статус), 
за якою можна відрізнити осіб або групи осіб, та бути достатньо подібними до ознак, які 

11 ПФД версія посібника доступна за посиланням http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_booklette-06_1kolonka_screen.pdf 

12 ПДФ версія посібника доступна за посиланням http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_UKR.pdf 
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зазначені у відповідних нормах антидискримінаційного законодавства, зокрема бути 
невід’ємними, вродженими, незалежними від особи та майже або повністю незмінними 
характеристиками (як, напр., колір шкіри, стать, сексуальна орієнтація) або відноситися до 
визначального для особистої або групової ідентичності вибору (як, напр., релігійні або інші 
переконання, національна приналежність).

Однак, варто пам’ятати, що наведене правило не є абсолютним. Ро зрізнення не за «пер-
сональними» характеристиками також може розглядатися як дискримінація, зокрема якщо 
таке розрізнення не має жодного об’єктивного обґрунтування та якщо обставини конкретної 
справи вимагають цього. Так останнім часом точиться дискусія з приводу того, чи може бути 
наявність у людини татуювання захищеною ознакою. Рішень судів на території Європи (та 
посилань на міжнародні документи з цього приводу) наразі немає. Однак є рішення суду 
в Австралії, яке говорить про те, що хоча й наявність татуювання не є захищеною ознакою, 
у випадках, коли татуювання є частиною релігійної практики, вони можуть бути захищені в 
рамках ознаки «релігійні переконання». Потрібно пам’ятати, що право у цій сфері постійно 
змінюється та розвивається, ще 20-30 років тому, ми не говорили про те, що стан здоров’я 
(наприклад, ВІЛ-позитивний статус) чи то сексуальна орієнтація підпадають під захист анти-
дискримінаційного права, тоді як сьогодні це вже аксіома, яку не потрібно доводити. 

Зразок для порівняння або «вправа на пошук компаратора (той, з ким проводиться 
порівняння)» 
Коли ми розглядаємо той чи інший випадок дискримінації та намагаємося встановити «що 
це було?», нам потрібно провести просту вправу – знайти зразок для порівняння та безпо-
середньо порівняти двох осіб – одну із ознакою та іншу без такої ознаки. Тобто, якщо ми 
припускаємо, що для особи Х певне поводження було не сприятливим саме через те, що у 
особи Х є певна ознака, тоді нам потрібно порівняти особу Х з особою У, яка в аналогічній 
ситуації не повинна зазнати несприятливого поводження, адже не має такої самої ознаки, як 
у особи Х. Таке порівняння й називається «пошуком компаратора». Правильне проведення 
пошуку та встановлення правильного компаратора дає нам змогу припустити, що дискримі-
нація могла мати місце. Детальніше про пошук компаратора та приклади можна прочитати у 
посібнику РЄ «Практичний посібник з аргументації у справах щодо дискримінації»13 на ст. 6-9. 

Тест 4-х питань – навіщо він нам? 

Якщо нам потрібно навчити аудиторію «бачити дискримінацію» в конкретних випадках, пра-
вильно встановлювати порушення та проводити перевірку кожного випадку, потрібно пояс-
нити, як працювати з «тестом 4-х питань». Цей тест допомагає нам пояснити взаємозв’язок 
між порушенням/обмеженням права та ознакою; встановити чи була правомірною мета об-
меження та перевірити випадок на відповідність принципу пропорційності. 

13 ПДФ версія посібника доступна за посиланням https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent
?documentId=09000016803034ea 
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Це варто записати на аркуші фліпчарту або ж вивести окремим слайдом на екран та повер-
татися до нього під час розгляду окремих форм дискримінації та під час аналізу конкретного 
випадку. Це допоможе аудиторії відпрацювати «бачення» та розуміння дискримінації, роз-
вити вміння оцінювати ситуації з реального життя. 

Як пояснити 4 питання? 
1. Чи мало місце обмеження у праві/ах або порушення норми закону (встановленого 

нею правила, порядку...)? 
2. Яку захищену ознаку має людина (або група людей, які поділяють спільну ознаку)? 

Питання 2.1 – чи є зв’язок між порушеним правом та ознакою, яку має жертва? 
3. Чи можна виправдати обмеження або порушення, які мали місце, досягненням 

правомірної, об’єктивно обґрунтованої мети? 
4. Чи були інші пропорційні методи аби досягти тієї самої мети без порушення 

або зменшити шкоду?
 

Важливо наголосити (питання 2.1): обмеження/порушення та захищена ознака повинні бути 
пов’язані між собою. Тобто, порушення має відбуватися саме через певну ознаку особи або 
групи осіб (або кількох ознак). 

Опрацьовуючи з аудиторією «тест 4-х питань» ми пояснюємо, що бувають ситуації, коли дис-
кримінація може бути «виправданою», оскільки Закон говорить про те, що у деяких випад-
ках різниця у поводжені чи обмеження може бути виправданим наявністю правомірної мети.

Під правомірною метою ми розуміємо встановлену законом мету14, направлену на забезпе-
чення інтересів національної безпеки, забезпечення правопорядку, охорону здоров’я, запо-

14 Більше про «правомірну мету» див. у «Практичному посібнику з аргументації у справах щодо дискримінації» 
ст. 12-13 та відповідних розділах щодо окремих ознак, ПДФ версія доступна за посиланням https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016803034ea 

тест 4-х питань– спрощена модель:

порушення /
обмеження 

права
ознака мета пропорційність
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бігання розголошенню конфіденційної інформації. Прикладом правомірної мети може бути 
встановлення обмеження на продаж алкоголю неповнолітнім, оскільки у цьому випадку пер-
винним буде захист здоров’я дітей. 

Правомірна мета повинна бути пов’язана із суспільною необхідністю та переважати ін-
дивідуальні потреби чи інтереси. Так, якщо мова йде про сферу працевлаштування, право-
мірна мета може ґрунтуватися виключно на особливих та невід’ємних вимогах до кожної 
конкретної професії. Так вимога до співаків в оперному театрі вміти співати є виправданою 
особливою та невід’ємною вимогою до цієї професії. Тоді як вимога до працівників фірми, 
що надає послуги з прибирання офісів, мати вищу освіту – не буде такою. 

Під пропорційністю ми маємо на увазі той факт, що правомірна мета повинна досягатись 
найбільш виправданим способом. Іншими словами, обмеження або розрізнення повинно 
завдавати найменшої шкоди. Якщо є інший спосіб досягнення правомірної мети, без обме-
ження, тоді принцип пропорційності було порушено і що тоді?Приклади для ілюстрації по-
рушення принципу пропорційності та приклади правомірної мети можна знайти у посібнику 
для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування «Запобігання та про-
тидія дискримінації»15 на ст. 12-13. 

Форми дискримінації

З розвитком як міжнародного, так і національного права, на сьогодні виділяють багато 
різних форм дискримінації. Є форми більш-менш типові для різних правових систем, це 
так званий мінімум – пряма та непряма дискримінація, утиск та відмова від розумного 
пристосування. Існують ширші підходи до поділу дискримінації на форми, вони включа-
ють більше різновидів. 

Так ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» наводить та визначає такі 
форми: 

 пряма дискримінація
 непряма дискримінація 
 утиск
 підбурювання до дискримінації 
 пособництво в дискримінації
 заборона віктимізації (всі ці наведені вище форми дискримінації пояснюються у по-
сібнику для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування «За-
побігання та протидія дискримінації», ст. 6-37)16 

15 ПФД версія посібника доступна за посиланням http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_booklette-06_1kolonka_screen.pdf 

16 ПДФ версія посібника доступна за посиланням http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_booklette-06_1kolonka_screen.pdf 
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ЗУ «Про рівні можливості жінок та чоловіків» дає визначення сексуальним домаганням. 

ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів» визначає термін розумне пристосування та 
відповідно формою дискримінації буде відмова у розумному пристосуванні. 

З міжнародних документів, розвитку правозастосовної практики та філософської думки мож-
на виділити ще такі форми, як: 

 сегрегація (див. посібник працівників органів державної влади та місцевого самовря-
дування «Запобігання та протидія дискримінації»17 на ст. 32);

 публікація дискримінаційних оголошень/реклами (ЗУ «Про рекламу» та ЗУ «Про за-
йнятість населення»);

 мова ворожнечі (тут можна посилатись на ККУ, ст. 161); 
 злочини на ґрунті ненависті (в українському законодавстві відсутнє окреме визна-
чення цього терміну, однак для кваліфікації використовують статті 67, 115, 121, 126 та 
127 ККУ);

 домашнє насильство. 

Подібно до того, як ми проводимо роботу із визначенням дискримінації, ми будемо буду-
вати пояснення її різних форм та підбирати для цього приклади з різних сфер суспільного 
життя, див. Додаток 7. 

Перелік форм дискримінації, які ми будемо пояснювати певній цільовій аудиторії, буде зале-
жати від завдань навчального заходу та часу. Поради з цього приводу ми даємо у Розділі 10. 

Поради тренеру
 Мета навчання в темі дискримінація не може бути відпрацювання нави-
чки відрізняти одну форму дискримінації від іншої, адже саме по собі це не 
має цінності. Можна поставити ціль пояснити явище, навчити «бачити» 
дискримінацію на прикладах/історіях з реального життя, не дискриміну-
вати, запобігати дискримінації з боку інших акторів, відновлювати пору-
шені права, тощо. 

 Коли ми пояснюємо окремі форми дискримінації, так само, як і в роботі з за-
гальним визначенням, стане у нагоді тест 4-х питань, адже кожну форму 
дискримінації можна «розкласти» на ці 4 питання та провести аналіз. 

17 ПФД версія посібника доступна за посиланням http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_booklette-06_1kolonka_screen.pdf 
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Приклад аналізу однієї форми дискримінації – утиск 

Визначення: 
«Небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є принижен-
ня їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи 
осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери». (стаття 1 ЗУ «Про за-
сади запобігання та протидії дискримінації в Україні»)

або 

«це небажана для особи поведінка, коли хтось стосовно людини веде себе зневажливо, 
образливо чи змушує її відчувати себе приниженою» (Кампанія «Дискримінація обмежує, 
протидій!»18 Коаліція з протидії дискримінації в Україні19).

Питання: В яких сферах суспільного життя проявляються ця форми дискримінації?

Відповідь: В кожній сфері, де є колектив (трудовий чи навчальний), тобто побачити/відчути 
утиск ми можемо лише тоді, коли знаходимося в колективі. 

Основний момент, який потрібно пояснити тренеру у будь-якій аудиторії: Утиск – це не 
одноразове явище. Для того, щоб створити ворожу атмосферу та призвести до при-
ниження гідності особи, а також щоби довести таку ситуацію у позові, потрібно аби 
утиск був системним. Тобто така небажана та принизлива для особи поведінка пови-
нна тривати деякий час.

Утиск може мати такі прояви: 
 Усні чи письмові коментарі та образи;
 Зневажливі листи, коментарі в соціальних мережах;
 Зображення чи фотографії;
 Вирази обличчя чи жести
 Анекдоти; 
 Ігнорування, ізоляція чи сегрегація.

 

Звичайно, утиск відбувається через певну ознаку особи (яка також може бути припущеною) 
або через поєднання двох чи більше ознак (множинна дискримінація). 

18 Що таке дискримінація – тексти кампанії http://www.discrimi.net/shho-take-dyskryminatsia/ 

19 Сайт КПД http://antidi.org.ua/ua/ 
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Корисні джерела: Більше про утиск можна прочитати у Розділі 1 посібника для праців-
ників органів державної влади та місцевого самоврядування «Запобігання та протидія 
дискримінації»20. 

Прояви дискримінації в різних сферах суспільного життя 

Дискримінація відбувається в усіх сферах суспільного життя, відповідно, при роботі з тією 
чи іншою аудиторією, ми або показуємо прояви у різних сферах, або обираємо одну, яка є 
актуальною для цієї аудиторії. 

Корисні джерела: яким чином проявляється дискримінація у різних сферах життя, ви можете 
прочитати у відповідному розділі21 на сайті кампанії Коаліції з протидії дискримінації в Укра-
їні «Дискримінація обмежує, протидій!». 

Поради тренеру 
 не варто окремо давати блок інформації про прояви дискримінації в різних 
сферах суспільного життя, ця інформація краще подається наскрізно, коли 
ми розповідаємо про дискримінацію на різних прикладах; 

 якщо ми працюємо з професійними групами – краще підбирати приклади, які 
стосуються роботи саме цієї групи; 

 зважайте на те, щоб давати приклади не тільки різних сфер суспільного 
життя, але й різних форм дискримінації та за різними ознаками; у слухачів 
не повинно виникнути відчуття, що під час працевлаштування дискриміну-
ють лише літніх людей, а в трудовому колективі утискають лише жінок; 

 уникайте узагальнень та порівнянь одних вразливих груп з іншими, не варто 
використовувати фрази на кшталт «люди з інвалідністю – найдискриміно-
ваніша група»; дискримінація, так само, як і будь-яке інше порушення прав 
людини не знає порівнянь та не потребує їх, це не змагання «кому гірше», пи-
тання в тому, що кожне порушення прав людини повинне бути виправлене. 

20 ПДФ версія посібника http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_booklette-06_1kolonka_screen.pdf, С. 20-22 

21 Розділ «в яких сферах проявляється дискримінація» http://www.discrimi.net/v-yakyh-sferah-proyavlyayetsya-
dyskryminatsiya/ 
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РОЗДІЛ 9. ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ 

Незалежно від цільової групи та завдань, які ви ставите перед собою при плануванні 
навчального заходу, під час роботи із темою дискримінація, ви обов’язково почуєте від 
учасників питання «а що роботи?». Саме тому, ви повинні заздалегідь подумати, як ви 
будете на нього відповідати. Цей розділ коротко та схематично показує різні підходи 
до запобігання та протидії дискримінації, і подібно до попередніх розділів, дає перелік 
джерел, які можуть бути корисними для підготовки відповідей на блок запитань «що 
ж робити та як допомогти?». 

Як очевидно із самої назви ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» – 
ми маємо заборону дискримінації, і повинні подумати, що можна роботи, щоби їй запобігти 
(та відповідно зменшити кількість таких випадків), та що роботи, коли дискримінація вже 
відбулась, і яку роль ми можемо собі обрати. 

Так само ми пропонуємо вам, готуючи відповіді для ваших цільових груп, умовно поділити 
їх на три блоки: 

 запобігання дискримінації 
 індивідуальні скарги на дискримінацію
 позитивні дії 

1. Запобігання дискримінації

Це, в першу чергу, просвітницькі дії та навчання. Для того, щоб дискримінація взагалі не від-
булась, потрібно пояснювати принцип недискримінації, чому його важливо дотримува-
тись та яким чином мають прийматися рішення, щоб не було звинувачень у дискримі-
наційному поводженні. Така інформація буде актуальною для будь-якої цільової групи. Але 
залежно від групи, ми будемо зміщувати фокус від просвітництва до навчання. 

Для держслужбовців (органів державної влади та органів місцевого самоврядування) 
спочатку потрібно пояснити принцип недискримінації у розрізі їх повноважень – нада-
вати послуги населенню. Також актуальними будуть для них знання «яким чином органі-
зувати свою роботу, щоб уникати дискримінації». Більше про зобов’язання органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації» читайте у посібнику для органів державної влади 
та місцевого самоврядування «Запобігання та протидія дискримінації в Україні»22 у Роз-

22 ПДФ версія посібника http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_booklette-06_1kolonka_screen.pdf 
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ділі 2. У цьому ж посібнику та публікації «Запобігання та протидія дискримінації: кращі 
практики і поради»23 є приклади кращих практик, які вже були апробовані на практиці 
в різних країнах світу. Лише прості та конкретні кроки та розробка планів заходів разом 
із органами влади на місцевому рівні можуть призвести до значних успіхів у подоланні 
дискримінації. 

Для студентів (учнів) буде актуальною інформація про заборону дискримінації, принцип не-
дискримінаційного ставлення у навчальному закладі. У цієї групи ми скоріше будемо форму-
вати навички жити в мультикультурному середовищі та пояснювати як захистити себе, якщо 
було порушено їхні права. 

Для менеджерів з персоналу, бізнес компаній, працівників сфери обслуговування 
та медицини, цікавою та корисною буде інформація про концепцію політики рівності 
або політики недискримінації – «як розробити таку політику, запровадити в колективі, 
як це працює та які вигоди вона принесе» Приклад як розробити політику рівності та 
корисні поради для менеджерів з персоналу доступні на сайті Українського Індексу 
корпоративної рівності24. 

Політика рівності – це назва, яка використовується для загального позначення доку-
менту, який визначає зобов’язання організації із запобігання та протидії дискриміна-
ції та просування рівності та розмаїття у сферах набору персоналу, тренування, управ-
ління та оплати. 

На сьогодні, в Україні законодавство, яке забороняє дискримінацію, не зобов’язує жодну ор-
ганізацію мати політику рівності. Однак, наявність політики рівності в організації характери-
зує її як відповідальну установу, що дотримується принципу рівності стосовно працівників, 
клієнтів, користувачів послуг, тощо. 

Наприклад, кандидат на отримання роботи може поцікавитися політикою рівності органі-
зації, щоб дізнатися чи поділяє компанія його/її цінності. Те саме стосується і споживачів 
послуг, і клієнтів. 

Політика рівності може включати: 
 заяви та документи, що окреслюють зобов’язання організації дотримуватись принци-
пу рівності; 

 визначення типів дискримінації, які організація зобов’язується подолати включно із 
перерахуванням захищених ознак; 

 розділ, що визначає робочий клімат, який організація хоче створити та підтримувати, 
включно із зазначенням, що є прийнятною/забороненою поведінкою; 

23 ПДФ версія посібника http://antidi.org.ua/images/posibnekInternet.pdf 

24 Посилання на УІКР – що таке індекс корпоративної рівності та чому це важливо https://cei.org.ua/init/mission/ 
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 інформація про те, яким чином політика буде втілюватися, яким буде реагування на 
порушення політики працівниками компанії/або клієнтами, партнерами та механізм 
подання скарг; 

 як буде здійснюватися моніторинг дотримання політики. 

Перелік заходів, які має здійснити організація для впровадження політики рівності
 демонструвати реалізацію принципів викладених у політиці рівності по всій вертикалі 
процесу прийняття рішень; 

 знаходити порозуміння та підтримувати усіх своїх працівників; 
 залучати співробітників до розробки політики рівності; 
 просувати політику рівності як в межах організації, так і з потенційними споживачами 
та постачальниками; 

 проводити навчання співробітників, пояснюючи, що таке політика рівності та що це 
означає для працівників; 

 реагувати та, за потреби, застосовувати дисциплінарні заходи щодо порушників по-
літики рівності; 

 розробити план дій, що включає зобов’язання регулярно переглядати політику рівності. 

Приклад заяви компанії Apple щодо політики рівності

Компанія є працедавцем, що дотримується принципу рівності, ми вірні принципам 
розмаїття та включення. Ми також застосовуємо позитивні дії задля того, щоби 
пропонувати роботу та підтримку всім заявникам, включаючи меншини, жінок, ве-
теранів та людей з інвалідністю. На нашому сайті ви знайдете окремі положення 
щодо принципу рівного найму, працевлаштування людей з інвалідністю та викорис-
тання розумного пристосування, політику щодо працевлаштування людей із суди-
містю. В нашій компанії ми віримо у те, що залучення стимулює інновації25. 

2. Індивідуальні скарги на дискримінацію – куди йти та кому скаржитись? 

Поради/інформацію щодо роботи з індивідуальними скаргами можна умовно поділити на 
кілька блоків, в залежності від цільової групи. 

Школярів, студентів, представників різних меншин ми можемо навчати як захищати свої 
права та куди скаржитись, якщо вони самі чи їх близькі, родичі та друзі стали жертвами 
дискримінації. 

25 Детальніше за посиланням http://www.apple.com/diversity/
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Приклад рекомендацій від Коаліції з протидії дискримінації

Що робити коли ми чи наші близькі або друзі стикаються з дискримінацією безпо-
середньо чи стають свідками таких проявів стосовно інших? Відповідь непроста: не 
існує клавіші «зробити світ навколо вільним від дискримінації одним кліком», однак 
є кілька речей, які може зробити кожен!

 Перший крок – не заплющувати очі. 
 Другий – не мовчати.
 Третій – діяти. 

Як саме діяти, кому розповідати про дискримінацію та чому не потрібно мовчати – 
про це наша кампанія26. 

Для того, щоб зробити другий крок, достатньо зафіксувати події та вирішити, 
чого ви бажаєте домогтися. 

Можна повідомити про дискримінацію нам, для цього на сайті є розділ «поділися 
історією». За згодою, ми опублікуємо цю історію, а інші зможуть дізнатися, як про-
являється дискримінація, чого уникати та з чим потрібно боротися. 

Ви можете повідомити особі/особам, винним у дискримінації про те, що їхня пове-
дінка є неприпустимою та порушує чинне законодавство. Іноді люди дискримінують 
несвідомо, і проста розмова та пояснення можуть допомогти виправити ситуацію. 

Якщо ви хочете діяти, у вас є два шляхи: звернутися зі скаргою на дискримінацію до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або відразу до суду. Процеду-
ра звернення до Уповноваженого детально описана на сайті27 цієї установи. Щодо 
звернення до суду – ви можете зробити це самостійно або звернувшись за допомо-
гою до адвоката. На сайті Коаліції з протидії дискримінації є он-лайн форма28, де ви 
можете поставити запитання адвокатам та отримати первинну консультацію. 
Також існують приймальні інших громадських організацій, які надають безкоштовні 
консультації та центри безоплатної правової допомоги29, куди можна звернутися 
із скаргами про дискримінацію. 

26 Сайт кампанії http://www.discrimi.net/ 

27 Як подати скаргу до Уповноваженого ВРУ з прав людини http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/ 

28 http://antidi.org.ua/ua/pytannia 

29 Більше інформації про безоплатну правову допомогу за посиланням http://ulaf.org.ua Також, є ще державна безоплатна 
правова допомога, більше за посиланням http://legalaid.gov.ua/ua/ 
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Професійні групи ми, скоріше за все, будемо навчати розглядати індивідуальні скарги та 
готувати позови. Так, для адвокатів та активістів громадських організацій буде корисною 
інформація про те, як відбирати справи, готувати позови, збирати докази, де шукати 
аргументи, та в яких випадках краще звертатися до суду, а коли ефективніше буде вико-
ристовувати несудові методи захисту. Для підготовки цього матеріалу варто поєднувати 
зусилля з юристами та розробити блок з чіткими інструкціями та алгоритмами. Як приклад 
навчальної програми для юристів та адвокатів – див. Додаток 9, «Програма для юристів, що 
надають допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО)». 

Працівників органів державної влади та місцевого самоврядування бажано навчати в пер-
шу чергу принципу недискримінації, але варто також говорити з ними про те, що своєчасне 
вирішення індивідуальних скарг на дискримінацію в рамках установи – є не тільки способом 
уникнути судового позову, але й способом переоцінки своєї роботи. Саме такого розумін-
ня бракує для дотримання принципу недискримінації та покращення ситуації у майбутньо-
му. Як органи державної влади та місцевого самоврядування можуть оцінити свою роботу 
з точки зору дотримання принципу недискримінації див. у посібнику для працівників орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування «Запобігання та протидія дискримінації в 
Україні»30 на ст. 39-44 та у посібнику «Запобігання та протидія дискримінації: кращі практики 
і поради»31 на ст. 42-45. 

Незалежно від цільової аудиторії, завжди варто розповідати про механізм індивідуальних 
скарг до Уповноваженого з прав людини. 

3. Позитивні дії чи позитивна дискримінація. 
Що це означає та який термін краще використовувати? 

Розпочинати розмову про позитивні дії, на нашу думку, варто з наголосу на тому, що в роботі 
краще вживати термін саме «позитивні дії» та не підмінювати його іншим уживаним термі-
ном «позитивна дискримінація». 

Є декілька причини, чому автори цього посібника дотримуються такої думки: 

По-перше, термін «позитивні дії» визначений законодавством України (ЗУ «Про засади за-
побігання та протидії дискримінації в Україні» та ЗУ «Про забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок»), тоді як законодавчого визначення «позитивної дискримінації» не існує. 

По-друге, «позитивна дискримінація» не тотожна «позитивним діям», це підхід який перед-
бачає застосування явно привілейованого ставлення до представників дискримінованих 
груп, наприклад, квотування. Підміна термінів не завжди коректна. Позитивні дії можуть на-

30 ПДФ версія посібника http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_booklette-06_1kolonka_screen.pdf 

31 ПДФ версія посібника http://antidi.org.ua/images/posibnekInternet.pdf 
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бувати форм преференційного ставлення. Але водночас позитивні дії можуть мати і безліч 
інших форм, які не передбачають надання преференцій або створення привілеїв для пред-
ставників дискримінованих груп. 

По-третє, власне використання терміну «позитивна дискримінація» говорить слухачеві про 
те, що а) дискримінація може бути виправданою/позитивним явищем, б) також несе пові-
домлення про те, що можна когось дискримінувати, щоб зробити добре для когось іншого. 
Саме цим дуже часто зловживають опоненти реформ та підходу поваги до прав людини та 
рівності, коли говорять про те, що не потрібно створювати окремих програм для тих чи інших 
груп, або навіть визнавати, що у тієї чи іншої групи можуть бути якісь потреби, оскільки тоді 
буде піддаватися утиску умовна «більшість». 

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» дає наступне ви-
значення позитивним діям: 

«Спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, 
спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/
або групи осіб реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією 
і законами України». 

Поради тренеру 
 позитивні дії мають на меті не стільки відновлення прав особи, порушених 
внаслідок дискримінаційного ставлення, скільки вирівнювання можливос-
тей для осіб або навіть груп осіб користуватися правами і свободами, чого 
вони внаслідок своїх певних ознак були позбавлені; 

 підставами для впровадження позитивних дій є не окремі випадки індивіду-
альних порушень, а системна нерівність протягом тривалого періоду; 

 позитивні дії потрібно також відрізняти від інших заходів спеціального за-
хисту, зокрема таких елементів соціальної політики як охорона материн-
ства, призначення соціальних виплат, надання пільг і субсидій, тощо. Клю-
човим у такому розрізненні є те, що обґрунтуванням для позитивних дій є 
боротьба з дискримінацією та її негативними наслідками, а не різноманітні 
програми соціальної підтримки – економічна підтримка та реабілітація осіб 
у скрутному матеріальному становищі, забезпечення права на достатній 
рівень життя, тощо. До того ж, спеціальні заходи соціального характеру на 
відміну від позитивних дій зазвичай здійснюються на постійній основі; 

 не існує універсального «рецепту» позитивних дій – те, що «спрацювало» в 
одному випадку/районі/для однієї групи, може не спрацювати в іншому; роз-
робка та впровадження позитивних дій потребує дослідження, зваженого 
підходу та постійного моніторингу під час впровадження.
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Мінімальний перелік критеріїв для оцінки позитивних дій важливий для тих, хто хоче роз-
робляти позитивні дії. Варто відзначити, щоб позитивні дії були допустими та правомірними, 
вони мають відповідати всім наведеним критеріям. 

Позитивні дії повинні: 

1. Переслідувати правомірну, об’єктивно обґрунтовану, чітко визначену мету у сфері запо-
бігання та протидії дискримінації; 

2. Бути спрямованими на вирішення проблеми конкретної групи осіб, чітко визначеної на 
підставі аналізу потреб та шляхом консультацій з представниками відповідної групи; 

3. Застосовуватися до конкретної галузі або сфери правовідносин; 

4. Відповідати принципу пропорційності щодо 

а) конкретної проблеми, на вирішення якої спрямовані позитивні дії, 
б) реалізації іншими групами осіб своїх прав і свобод, на які позитивні дії не поши-
рюються; 

5. Запроваджуватися на обмежений строк та припинятися після досягнення поставленої мети; 

6. Не створювати особливих прав або надавати необґрунтовані переваги групам осіб, на 
захист і підтримку яких вони спрямовані. 

Більше про позитивні дії читайте у Розділі 3 посібника для працівників органів державної 
влади та місцевого самоврядування «Запобігання та протидія дискримінації в Україні»32. 

32 ПДФ версія посібника http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_booklette-06_1kolonka_screen.pdf, С. 52-59
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РОЗДІЛ 10. ПЛАНУЄМО ПРОГРАМУ: 

КОРИСНІ ПОРАДИ ПРИ РОБОТІ З РІЗНИМИ 

ЦІЛЬОВИМИ АУДИТОРІЯМИ 

Для того, щоб пояснити специфіку роботи з різними цільовими групами, ми спочатку 
запропонуємо вам «універсальну» послідовність блоків (тем) та методів для навчання 
дорослої аудиторії по темі дискримінація, а потім з урахуванням специфіки роботи з 
певною цільовою аудиторією (ЦА) обговоримо необхідні модифікації. Адже саме від по-
ставленої мети та ЦА, в першу чергу буде залежати зміст,обсяг матеріалу та мето-
ди його подачі. 

Також радимо перед плануванням навчального заходу приділити час дослідженню вже 
запропонованих практик,, щоб уникнути дублювання. Не зайвим буде перевірити рівень 
знань групи перед навчанням та під час відбору, запитати про очікування учасників та їх 
потреби в знаннях. Це можна зробити через заповнення аплікаційної форми на участь у 
тренінгу з відповідними питаннями. Але пам’ятайте, що кожен додатковий рядок в аплі-
каційній формі – це не тільки важлива інформація для тренерів, але й інформація, яка ви-
магатиме значного часу для аналізу, щоб вдало відібрати вмотивовану групу та адаптувати 
програму до її потреб. Учасникам зручно заповнювати аплікаційні форми он-лайн, напри-
клад за допомогою гугл-форм, їх легко адаптувати під різні потреби та пізніше аналізувати 
відповіді в електронній таблиці. 

Як вже згадувалося раніше, перед початком планування навчального заходу, тренери та ко-
манда з підготовки повинні визначитися з відповідями на наступні питання: 

Підготовчі кроки
1. Визначити цільову групу та її потреби. 
2. Поставити мету – чому я хочу навчити ЦА (які знання та навички вони будуть мати 

по завершенню тренінгу). 
3. Визначити час, який у вас є на навчання (якщо це залежить від Вас) або необхідний, 

щоб досягти поставленої мети.
4. Визначитися з кількістю учасників. 
5. Умови – технічне обладнання, достатній простір для проведення інтерактивних 

вправ, роздаткові матеріали. 
6. Залежно від пунктів 3-5, обрати обсяг матеріалу та форму його подачі (наприклад з 

соціокультурної точки зору чи з юридичної). 
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Визначившись з цільовою аудиторією, завданнями тренінгу та наявними ресурсами, ми бу-
демо планувати нашу роботу, формуючи такий пазл:

План-мінімум

Будь-якій цільовій аудиторії бажано «дати» такі 4 + 0 блоки: 

0. стереотипи
1. що таке дискримінація
2. як визначити чи була дискримінація саме в цьому випадку 
3. що робити особі, яка стала жертвою дискримінації 
4. що можуть роботи з проблемою дискримінації різні залучені сторони 

Про що може йти мова в кожному з цих блоків?

Стереотипи 

Цей блок можна розпочати з того, що таке стереотипи, яким чином вони формуються та 
впливають на поведінку та прийняття рішень. Саме в цьому блоці, якщо в нас достатньо часу, 
варто пояснити соціокультурний феномен дискримінації (див. Розділ 7) для того, щоб учас-
ники зрозуміли взаємозв’язок між стереотипами та дискримінацією. 

мета У

час

модель /
підхід

теорія +
практикагрупа Х
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Що таке дискримінація? 

В цьому блоці ми можемо обмежитися лише загальним визначенням феномену (обираючи 
одну з моделей – соціокультурну чи юридичну, див. відповідні Розділи посібника) дискри-
мінації, або також пояснити нашій ЦА (в залежності від її потреб, про що мова піде нижче) 
окремі форми дискримінації.

Як визначити, чи була дискримінація саме в цьому випадку? 

Пояснення тесту 4-х питань та інших аспектів, на які потрібно звертати увагу, якщо наша ЦА 
буде працювати з окремими прикладами форм дискримінації (детальніше про тест 4-х пи-
тань в Розділі 8). Такий матеріал краще засвоюється через аналіз прикладів. Далі ми поясни-
мо, яким чином підбирати приклади, а в розділі Додатки знаходяться вже готові приклади та 
кейси для групової або самостійної роботи.

Що робити людині, яка стала жертвою дискримінації? 

Алгоритми та роз’яснення цього питання, знаходяться в Розділі 8. Важливо пам’ятати, що 
хоча шляхи оскарження дискримінації не мають принципової різниці для ЦА, з якою ми пра-
цюємо (детальніше про національне законодавство у Розділі 6 та про роботу з індивідуаль-
ними випадками у Розділі 9), однак тренеру потрібно врахувати цілі навчальної програми та 
потреби групи.

Що можуть робити різні залучені сторони? Залежно від потреб та можливостей ЦА, важ-
ливо визначити на яких видах діяльності/заходах ви зосередите свою увагу (детальніше 
про можливі шляхи запобігання дискримінації в Розділі 9). Пам’ятайте, що інколи учас-
ники можуть плутати різні види діяльності, тому варто постійно нагадувати їм, чого саме 
вони хочуть досягти, розповідаючи про різні шляхи запобігання та протидії дискримінації. 
Важливо також підкреслити та обговорити досяжність поставлених цілей (див. опис побу-
дови СМАРТ цілей у підручнику «Запобігання та протидія дискримінації: кращі практики і 
корисні поради»33). 

Пропонуємо перелік рекомендацій для різних цільових груп, які побудовані на відповідях 
на такі питання:

 Можливі цілі навчання та очікувані результати для цієї групи
 Вибір тренерів
 Зміст та методи роботи
 Поради щодо розробки програми

33 http://antidi.org.ua/images/posibnekInternet.pdf, С. 48-51
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Якщо ваша цільова аудиторія молодь

Можливі цілі навчання: аудиторія розуміє, що таке дискримінація; учасники знають, як вони 
можуть запобігати дискримінації та відстоювати свої права; розуміють, що таке стереотипи 
та яким чином вони призводять до дискримінації; учасники залучені до інформаційних та 
просвітницьких кампаній, тощо. 

Вибір тренерів: особливих порад щодо вибору тренерів для молодіжної аудиторії немає, 
головне – це повинні бути саме тренери, які володіють інтерактивними методами навчання, 
а не просто лектори чи експерти з теми. Якщо ви будете додавати якісь специфічні тематичні 
блоки, варто запрошувати окремих експертів, таким чином команда може складатися із тре-
нера та експертів (це можуть бути адвокати, судді, журналісти, правозахисники, працівники 
офісу Уповноваженого ВР з прав людини, тощо). 

Методи та зміст: якщо ви вирішили працювати з молодіжною аудиторією34, то, скоріше за 
все, вам не потрібно приділяти багато уваги юридичним аспектам теми дискримінація. Мак-
симально спростіть визначення, будуйте сесії на прикладах та інтерактивних вправах. До-
речно буде використовувати відео для дискусії та інфографіку. Якщо дозволяє час, викорис-
товуйте рольові ігри (див. Додаток 13). Якщо ви працюєте з молодіжною аудиторією та маєте 
лише 2-3 години, краще не витрачати час на пояснення всіх форм дискримінації, а зосеред-
итись на загальному визначенні, ознаках та сферах (наприклад: освіта, працевлаштування, 
послуги), в яких саме молодь може стикнутися з дискримінацією. Тоді більше часу залишить-
ся на приклади та вправи для відпрацювання матеріалу, оскільки для цієї групи важливіше 
не запам’ятати, які є форми дискримінації та вивчити визначення, а зрозуміти суть поняття та 
яким чином можна не дискримінувати та захищати від дискримінації себе та інших. 

Рекомендації щодо програми: 

1) Варіант короткої програми для молодіжної аудиторії:

 стереотипи (вправа та міні-лекція з використанням інфографіки та/або перегляд та 
обговорення відео);

 що таке дискримінація (міні-лекція та приклади); 
 в яких сферах суспільного життя зустрічається дискримінація – робота з прикладами; 
 що робити? (обговорення/дискусія з прикладами заходів із запобігання та протидії 
дискримінації).

2) Якщо у вас є можливість провести декілька занять зі студентами (стандартна пара – 1,5 го-
дини), матеріал можна збільшити та подавати наступним чином: 

34 Хоча законодавство України визначає, що молодь це особи від 18 до 35 років, ми би для цілей цього посібника під 
молоддю мали на увазі осіб від 16 до 25 років, тобто старшокласників, студентів та молодих спеціалістів (якщо вони не 
будуть потрапляти в іншу цільову аудиторію – професійні групи). 
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Заняття 1 
 вступна лекція про стереотипи та соціокультурне явище дискримінації у форма-
ті слайдів презентації;

 вправа «Зроби крок» (див. Додатки);
 зв’язок між стереотипами та дискримінацією; 
 вправа «Купе» (Див. Додатки);
 перегляд та обговорення відео (див. Додаток «Відео матеріали»). 

Заняття 2
 лекція про форми дискримінації з прикладами у форматі слайдів презентації;
 робота з прикладами або рольова гра (див. Розділ 6 та Додатки).

Заняття 2.1 (якщо ми працюємо зі студентами-юристами) 

 справи для роботи в групах; 
 міні-лекція про розгляд скарг на дискримінацію в ЄСПЧ; 
 вправа «імітація судового процесу». 

Заняття 3 
 міні-лекція про можливі заходи щодо запобігання та протидії дискримінації 

(див. Розділ 10 посібника); 
 робота із справами «а щоб ви запропонували для вирішення цієї ситуації?» 

(див. Додатки). 

Корисні джерела: просвітницькі матеріали кампанії «Дискримінація обмежує, протидій!»35 
від Коаліції з протидії дискримінації, які включають інфографіку, відео та викладені до-
ступною мовою тексти про різні форми та прояви дискримінації, створені саме для моло-
діжної аудиторії. 

Якщо ви плануєте працювати із суддями

Можливі цілі навчання: судді знають яким чином працює антидискримінаційне законодав-
ство; розуміють стандарт розгляду справ у скаргах на дискримінацію ЄСПЛ; вміють застосо-
вувати рішення ЄСПЛ для аргументації та прийняття рішень у справах про дискримінацію; 
розуміють, що таке «перенесення тягарю доведення» та вміють визначати, в яких ситуаціях 
потрібно застосування цього правила, тощо. 

Вибір тренерів: зважаючи на цільову аудиторію та специфіку теми, варто формувати коман-

35 Сайт кампанії КПД http://www.discrimi.net 
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ду з тренера, який добре розуміється на темі «дискримінація» та практикуючого юриста, або 
ж спеціаліста, який добре знає право ЄСПЛ. 

Зміст: вам буде потрібно пояснити окремі форми дискримінації, чим вони відрізняються одна від 
одної, якою є відповідна практика національних судів та Європейського Суду з прав людини, що 
таке перенесення тягаря доведення, тощо. Гарним джерелом прикладів та способом роз’яснення 
окремих аспектів теми буде практика Європейського Суду з прав людини та окремі успішні справи 
з національної судової практики. При роботі з суддями спробуйте пояснити, як застосовувати під-
хід, що вже напрацював Європейський Суд з прав людини щодо розгляду скарг на дискримінацію.

Корисні джерела – Посібник з європейського антидискримінаційного права36, методичні ре-
комендації для юристів «Питання заборони та протидії дискримінації»37.

Як вибрати приклади для роботи з суддями?
 Важливо показати особливості розгляду різних форм дискримінації та ви-
падки в різних сферах суспільного життя. 

 Обирайте не тільки ті справи, які були вирішені на користь позивачів, але й 
ті, де суд дійшов висновку, що дискримінації не було, або ж розрізнення було 
виправданим правомірною метою, засіб досягнення якої був пропорційним. 

 Це дозволить суддям навчитися розглядати різні аргументи та детально 
аналізувати кожну справу. 

 Гарним джерелом для аналізу прикладів в групах є рішення Європейського 
Суду з прав людини, або Європейського Суду Справедливості. З першими пра-
цювати простіше, оскільки багато рішень за статтями 14 (Заборона дис-
кримінації) та 1 Протоколу 12 (до Конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод) перекладені російською та/або українською мовами38. 
З іншого боку рішення ЄСС39 містять більше різноманітних ситуацій та при-
кладів, оскільки сфера розгляду цього суду ширша за ЄСПЛ. Приклад адапто-
ваної справи див. у Додатку 10 та у вже загаданих вище посібниках РЄ. 

36 ПДФ версія посібника за посиланням http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_UKR.pdf 

37 ПДФ версія посібника доступна за посиланням https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent
?documentId=09000016803040d8 

38 Всі рішення щодо України перекладені українською доступні на сайті Міністерства Юстиції за посиланням http://old.
minjust.gov.ua/19612 Крім того, велика кількість важливих рішень доступні в українському перекладі на сайті Платфор-
ми стратегічних судових справ за посиланням http://precedent.in.ua Є значна кількість справ, перекладена російською 
мовою, рекомендуємо звернути увагу на добірки Московської Гельсінської Групи тут http://precedent.in.ua та http://mhg-
main.org/sites/default/files/files/11eszz.pdf 

39 Перекладені українською та адаптовані рішення ЄСС можна знайти у посібнику з європейського антидискримінаційного 
права за посиланням http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_UKR.pdf 
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Корисні джерела: Практичний посібник з аргументації у справах щодо дискримінації40 (де 
ви знайдете опис окремих прав ЄСПЛ та ЄСС та пояснення «логіки суду») та методичні реко-
мендації для юристів «Питання запобігання та протидії дискримінації»41, зверніть увагу на 
Додаток 11. 

Якщо ваша цільова аудиторія – менеджери персоналу

Можливі цілі навчання: учасники знають для чого бізнесу потрібна політика рівності та які 
переваги вона надає роботодавцеві; знають, що таке дискримінація на робочому місці; во-
лодіють інструментами захисту від дискримінації та протидії їй; вміють вирішувати робочі 
конфлікти пов’язані з утиском, тощо. 

Вибір тренерів: перевагою тренера будуть навички у роботі саме з бізнес аудиторіями (що 
не скасовує необхідності знати тему «дискримінація), так само як і з іншими цільовими ауди-
торіями, можна в команді поєднувати двох тренерів з різними навичкам, або працювати в 
парі – тренер та експерт (з менеджменту персоналу, юрист або правозахисник). 

Зміст: навчаючи менеджерів з персоналу, ми будемо пояснювати форми дискримінації най-
більш розповсюджені в сфері праці та фокусуватися на тих ознаках, за якими часто дискри-
мінують людей під час працевлаштування та в трудових колективах. Тут варто говорити про 
пряму дискримінацію та утиск42. Якщо дозволяє час також розглянути таку форму як під-
бурювання до дискримінації. Адже якщо керівництво заздалегідь дає вказівку менеджеру 
з персоналу відбирати на відкриту вакансію людей за певними ознаками – це підбурювання 
до дискримінації (якщо такі ознаки не мають відношення до характеру виконуваної робо-
ти). З іншого боку, якщо менеджер з персоналу таку вказівку виконує, то мова буде йти про 
пряму дискримінацію. Іншою формою дискримінації, яку варто розглянути працюючи з ме-
неджерами з персоналу та/або роботодавцями є відмова від розумного пристосування. Це 
може бути темою для окремого навчального заходу – «яким чином ефективний підбір та 
застосування розумного пристосування може принести прибутки компанії?» 

Формат: для менеджерів та працедавців найкраще давати короткі сесії для пояснення форм 
дискримінації плюс приклади зі сфери працевлаштування. У нагоді також стануть судові ви-
роки43 для ілюстрації наслідків дискримінації для компанії та приклади кращих міжнародних 
практик для запобігання дискримінації або виправлення ситуації (див. Розділ 9). 

40 ПДФ версія посібника доступна за посиланням https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent
?documentId=09000016803034ea 

41 ПДФ версія посібника доступна за посиланням https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent
?documentId=09000016803040d8 

42 Див. більше інформації у відповідних розділах цього посібника. 

43 Рішення національних судів можна знайти у єдиному реєстрі судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua Також ви-
брані судові рішення є на сайті Коаліції з протидії дискримінації http://antidi.org.ua/ua/sp/nacionalna Ще одним джерелом 
судової практики для ілюстрації порушень є рішення Європейського Суду Справедливості, рішення англійською мовою 
доступні за посиланням http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
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Орієнтовна програма (2-4 години, час скорочується за рахунок обсягу теоретичного матері-
алу та кількості вправ): 

 Стереотипи – їх вплив на рішення щодо найму персоналу; 
 Дискримінація в сфері працевлаштування (міні-лекція та приклади); 
 Як запобігти дискримінації в нашій компанії (міні-лекція та кращі практики); 
 Політики рівності (презентація та вправа на розробку такої політики). 

Корисне джерело – Український індекс корпоративної рівності44. 

Якщо ви навчаєте адвокатів (юристів)

Можливі цілі навчання: адвокати знають яким чином працює антидискримінаційне законо-
давство; адвокати готові подавати скарги на дискримінацію (за зверненнями клієнтів); вмі-
ють будувати стратегічні судові справи; мають інструментарій для збору доказів у справах 
про дискримінацію; адвокати вміють використовувати прецедентне право ЄСПЛ для аргу-
ментації та побудови своїх справ, тощо. 

Вибір тренерів: аналогічно до поради щодо роботи з суддями, варто мати в команді трене-
ра, який добре розуміється на темі «дискримінація»та юриста, або ж спеціаліста, який добре 
знає право ЄСПЛ. 

Зміст та методи: Якщо ми від початку бачимо, що адвокати добре розуміють дискриміна-
цію та хочуть навчитися готувати позови до суду, основну частину часу ми маємо приділити 
саме практичній роботі. Для цієї групи лекційний матеріал варто подавати невеличкими час-
тинами перемежовуючи вправами на відпрацювання. Найкращі вправи для такої спеціалізо-
ваної групи – це приклади справ, на яких вони будуть вчитися правильно встановлювати чи 
мала місце дискримінація, в якій саме формі, за якою ознакою, як потрібно аргументувати 
скаргу та якими можуть бути докази. 

Рекомендації щодо програми 

1. Робота із загальним визначенням дискримінації (міні-лекція та дискусія); 
2. Роз’яснення принципу недискримінаційного підходу/ставлення; 
3. Аналіз ознак, перелічених в Законі та поняття відкритого переліку – учасникам пропону-

ється доповнити наявний в законі перелік, пояснюється принцип його розширення; 
4. Пояснення форм дискримінації – міні-лекція та приклади для роботи в групах 

(див. Додаток 7); 
5. Наводимо приклади проявів дискримінації на конкретних рішеннях судів – робота в гру-

пах з кейсами (див. Додаток 10); 
6. Пояснюємо особливості збору доказів в справах про дискримінацію – міні-лекція 

(презентація) та обговорення; 

44 Сайт Українського індексу корпоративної рівності https://cei.org.ua/ 
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7. Пояснюємо принцип перенесення тягаря доведення – міні лекція та вправа «моделю-
вання судового процесу» (в якості прикладу краще вибрати одну з справ ЄСПЛ – див. 
Додаток 10).

Корисні джерела – Посібник з європейського антидискримінаційного права45, Практичний 
посібник з аргументації у справах щодо дискримінації46 та методичні рекомендації для юрис-
тів «Питання протидії та запобігання дискримінації»47. 

Якщо ваша цільова аудиторія громадські активісти

Можливі цілі навчання: громадські активісти чітко розуміють, що таке дискримінація та чому 
важливо виділяти це порушення серед інших порушень прав людини; які є інструменти щодо 
запобігання та протидії дискримінації; вони відрізняють випадки дискримінації від загальної 
соціальної несправедливості; знають, як збирати докази та будувати кейси, проводити моні-
торинг дискримінації за певними ознаками та/чи сферами; знають, які партнерські організа-
ції можуть допомогти в роботі з цим видом порушення прав людини, тощо. 

Вибір тренерів: залучайте тренерів за принципом «рівний – рівному»; це можуть бути трене-
ри з громадського сектору, які розуміються на темі дискримінація, роботі з побудовою інди-
відуальних скарг; бажано залучати адвокатів/юристів, які мають досвід подачі таких скарг та/
чи виграних справ. Якщо ви працюєте із вразливою групою/меншиною, бажано щоби серед 
тренерів були представники групи та/або люди, яким вони довіряють. З іншого боку, тренери 
та експерти із «зовнішнього середовища» зможуть привнести щось нове, оскільки у них може 
бути інший погляд на проблему. Дуже важливим є баланс, якого можна дотримуватися, якщо 
буде працювати пара тренерів. Також радимо залучати експертів з інших сфер та/або громад-
ських активістів з інших країн для обміну досвідом та пошуку нових ідей та підходів. 

Зміст: у випадку громадських активістів, зокрема працівників правозахисних організацій ми 
можемо припустити, що вони вже обізнані, що таке права людини та мають певний багаж 
знань. З огляду на це, ми радимо не будувати програми на поясненні лише феномену дис-
кримінації, а виходити з того, чим займаються громадські активісти, пропонувати їм прак-
тичні навчальні модулі – максимально зосереджуючи увагу на вразливих групах, які вони 
захищають та сферах, де ті часто стикаються з дискримінацією, а також, яким чином запо-
бігати та протидіяти дискримінації самим або вчити цьому групи, з якими вони працюють. 
Перш за все, важливо визначитися з метою навчання, чи ми плануємо навчати аудиторію 
запобіганню дискримінації, чи будемо робити фокус на протидії. Навчальні матеріали з за-
побігання дискримінації зосереджені на тому, яким чином працювати зі зміною стереотипів 

45 ПДФ версія посібника за посиланням http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_UKR.pdf 

46 ПДФ версія посібника доступна за посиланням https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent
?documentId=09000016803034ea 

47 ПДФ версія посібника за посиланням https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docume
ntId=09000016803040d8 
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та поведінки людей для попередження дискримінації, тоді як протидія передбачає роботу з 
потерпілими та порушниками задля виправлення ситуації. 

Формат: мінімізуйте лекційний матеріал та зосередьтеся на практичній роботі, це можуть 
бути вправи на відпрацювання теорії та дискусії, вправи для адаптування кращих практик та 
побудови планів дій громадських активістів. Будьте готові адаптувати та змінювати програму 
в процесі проведення тренінгу, якщо ви бачите, що підготовлена програма не відповідає рів-
ню знань, потребам та/чи очікуванням вашої аудиторії. 

Приклади можливих програм у Додатку 9.

Якщо ви працюєте з журналістами
Можливі цілі навчання: журналісти вміють коректно писати про меншини та уникають вжи-
вання та/чи поширення мови ворожнечі, стереотипів в матеріалах; журналісти виявляють в 
історіях дискримінацію та вміють коректно представити проблему; отримають навички з роз-
робки якісних матеріалів на цю тему та/чи проведення журналістських розслідувань, тощо. 

Вибір тренерів: крім тренерів з прав людини/дискримінації, варто залучати тренерів з різ-
них спільнот/меншин та тренерів журналістів, використовуючи принцип «рівний-рівному». 
Гарний досвід роботи з темою у журналістському середовищі є у експертів Центру Інформації 
про права людини48. 

Зміст та формат: подібно до роботи з іншими цільовими аудиторіями (молодь, громадські 
активісти) зробіть акцент не на окремих юридичних поняттях та термінах, а на суті проблеми 
та залежно від обраних цілей – на відпрацюванні бажаних навичок. Для цього використовуй-
те відео та графічні матеріали, а також зробіть аналіз ЗМІ. Для практичних завдань оберіть 
приклади, як варто та як не варто писати на цю тему. Цікаві матеріали вже на сайті ЦІПЛ, крім 
того експерти цієї організації презентують посібник для журналістів з теми дискримінація, 
який стане у нагоді й тренерам. 

Корисні джерела: Якщо ви плануєте також зосередитись на темі мови ворожнечі, гарним дже-
релом стануть посібник Ради Європи49 та Проекту «Без Кордонів»/ГО Центр «Соціальна Дія»50. 

Рекомендації щодо програми 

Радимо трохи змінити запропонований універсальний блок та побудувати програму так: 

1. Стереотипи. 
2. Мова ворожнечі. 
3. Дискримінація. 

48 Сайт Центру інформації про права людини http://humanrights.org.ua/ 

49 ПДФ версія посібника он-лайн http://www.irf.ua/knowledgebase/news/navchalniy_posibnik_z_problematiki_movi_nenavisti/ 

50 ПДФ версія он-лайн http://noborders.org.ua/wp-content/uploads/2011/11/cyberhate_2011.pdf 
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Всі три теми короткими поясненнями та вправи для відпрацювання. 
4. Як фахово писати про дискримінацію – пояснення термінології (або загалом або на при-

кладі окремої групи (національні меншини, люди з інвалідністю, ЛГБТ, тощо), приклади 
коректних та некоректних журналістських матеріалів та вправи (наприклад, написання 
тез матеріалів про певні групи/сфери, тощо). 

Якщо ваша цільова аудиторія працівники органів державної влади 
та/чи місцевого самоврядування
Можливі цілі навчання: учасники розуміють, що таке дискримінація; знають свої власні по-
вноваження згідно ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»; мають 
інформацію про кращі практики запобігання та протидії дискримінації та обізнані можливос-
тями їх адаптації до українського контексту; в групах розробили плани можливих місцевих 
заходів та програм щодо запобігання дискримінації, тощо. 

Вибір тренерів: особливих порад стосовно вибору тренерів для цієї цільової аудиторії немає. 
Усе залежить від фокусу вашого навчального заходу та його тривалості. Ми маємо гарний до-
свід співпраці тренерів у парі – громадський активіст та працівник офісу Уповноваженого 
ВРУ з прав людини. Якщо ви плануєте навчання кращим практикам або проведенню заходів, 
варто запрошувати громадських активістів, які представляють/працюють з окремими група-
ми за принципом «нічого для нас – без нас», якого бажано дотримуватися, коли ми плануємо 
роботу для покращення становища певної вразливої групи, оскільки вони безпосередньо 
повинні впливати на процес прийняття рішень. 

Зміст та методи роботи будуть залежати від мети навчального заходу та від повноважень 
органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. Скориставшись базовим 
блоком та визначивши наповнення частини «що можуть роботи з проблемою дискриміна-
ції різні залучені сторони» – ви легко зможете розробити збалансовану програму. Приділіть 
більше часу та практичних вправ плануванню заходів, оскільки органи влади повинні не тіль-
ки чути про те, що варто виправити, але і, як їм покращити свою роботу. Наш досвід роботи 
показує, що слід виділити час на вправи та рольові ігри, оскільки на «власному досвіді» на-
багато краще зрозуміти проблема дискримінації. 

Рекомендації щодо програми 

В Додатку 9 ви знайдете одноденну загальну програму навчального заходу для цієї цільової 
аудиторії, мета якого пояснити проблему дискримінації та роз’яснити працівникам органів 
влади та місцевого самоврядування, як вони повинні діяти відповідно до своїх повноважень, 
передбачених законодавством. Ви зможете легко адаптувати цю базову програму до постав-
лених Вами цілей. 

Корисні джерела: посібник «Запобігання та протидія дискримінації: кращі практики і 
поради»51 та посібник для працівників органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня «Запобігання та протидія дискримінації»52.

51 ПДФ версія посібника http://antidi.org.ua/images/posibnekInternet.pdf 

52 ПДФ версія посібника http://www.iom.org.ua/sites/default/files/iom_booklette-06_1kolonka_screen.pdf 
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ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1. ВПРАВИ НА ЗНАЙОМСТВО

Фейсбук Для сучасних людей Фейсбук це не просто соціальна мережа, для багатьох це збірна 
презентація їх життя – захоплень, друзів, музики та фільмів, особистої позиції, фотографій та 
роботи. Об’єднайте учасників в пари та запропонуйте їм 7-10 хвилин поспілкуватися вдвох, 
не обмежуючи тему розмови. Після спілкування запропонуйте їм скласти один для одного 
профайл у фейсбуці. Як він може виглядати, чим наповнена стрічка новин, які фотографії 
«запощені», тощо. Після чого можна провести коротку обопільну презентацію та розмістити 
отримані «акаунти» на стінах аудиторії. Якщо на цьому етапі знайомства тренерам потрібно 
отримати додаткову інформацію – досвід з теми, навички чи позицію з того, або іншого пи-
тання – ви можете включити це як певне завдання, яке учасники мають обговорити спільно. 

Представлення один одного Учасники сідають напівколом, у формі підкови, иі ті, хто сидять 
поруч, утворюють пари. Якщо учасників непарна кількість і хтось лишився сам – долучається 
тренер. Парам дається завдання поговорити одне з одним п’ять хвилин і дізнатися якомога 
більше один про одного: ім’я, звідки людина, у якій школі чи в якому університеті навчалася, 
де працює, які має захоплення, чим пишається та що вміє, тощо. Через п’ять хвилин спів-
розмовники представляють один одного. Той, кого представляють, піднімається. А той, хто 
представляє, лишається сидіти. Після кожного представлення було б не погано поаплодува-
ти. Важливо не затягувати цю вправу. Попросіть учасників дотримуватися регламенту від 30 
секунд до 1 хвилини, бо у разі «довгих» історій увага буде знижуватися.

Швидке побачення Роздайте учасникам аркуші формату А4 та попросіть їх намалювати ци-
ферблат звичайного годинника. Обов’язково зазначте, що всі мають користуватися однаковим 
набором цифр – наприклад від 1 до 12. Запропонуйте їм призначити на кожну годину по по-
баченню з кимось з учасників. Участь у побаченні може брати лише двоє. Щоб не забути з ким 
і на котру годину було призначена зустріч, потрібно записувати на намальованому годиннику 
навпроти години ім’я відповідного учасника. Те саме робить і людина, якій призначили зустріч. 
З однією людиною можна призначати лише одне побачення. Відповідно кожен буде мати 12 
зустрічей. Після того, як всі призначили 12 побачень, тренер оголошує час, на який має відбути-
ся побачення. Учасники мають знайти з ким вони мають поспілкуватися. Тренер оголошує тему 
розмов та пояснює що є 1 хвилина на розмову. Перелік питань варто підготувати заздалегідь та 
включити до нього питання, які в тій чи іншій мірі можуть стосуватися теми тренінгу. 

Орієнтовний перелік питань: 

 я пишаюсь своєю роботою, тому що … 
 місце, де я мрію побувати … 
 я вважаю, що дискримінацію можна подолати через … 
 витвір мистецтва, який би я знищив 
 я працюю з темою насильства в родині, тому що.. 
 щоб я зробив, якби мав останні 24 години
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ДОДАТОК 2. ВПРАВИ З ОЧІКУВАННЯМИ УЧАСНИКІВ

Рецепт. Для цієї вправи будуть потрібні рецепти приготування смачних страв. Тренер може 
підготувати картки з рецептами самостійно або попросити учасників захопити їх з дому. 
Рецепти повинні бути апетитними і включати не менше 7-8 інгредієнтів. Учасники розби-
ваються на підгрупи по 3 – 4 людини, кожна група методом жеребкування отримує один з 
рецептів. Завдання учасників – зберегти структуру рецепта та співвідношення об’ємів / маси 
інгредієнтів і скласти рецепт гарного тренінгового дня. Рецепт повинен бути підсумком ко-
лективної творчості і влаштовувати всіх членів підгрупи. До складу рецепта може входити все 
що завгодно. Наприклад, «Беремо 20 цікавих учасників, кілограм спогадів, сто грамів «креа-
тиву», рясно приправляємо все це подрібненими кейсами...» На підготовку рецепта групам 
дається 10 хвилин; після того як всі рецепти будуть сформульовані, вони зачитуються вголос. 
У ході обговорення тренер може робити акцент на тому, що якісь «інгредієнти» повторюва-
лися у всіх або у більшості груп (Логічно, що «учасники» як інгредієнт не враховуються – вони, 
швидше за все, будуть у всіх групах. А якщо раптом не будуть – це також може стати пред-
метом цікавого обговорення). 

Чоловічки. Чи не найперший малюнок всіх без винятку дітей. Тільки суттєва відмінність – 
фігурки чоловічків потрібно наповнити інформацією. Кожному учаснику дається аркуш із зо-
браженням чоловічка чи просто чистий аркуш паперу, де вони можуть намалювати свого. 
Кожна частина тіла заповнюється відповідно завдання: голова – що хочеш дізнатися; сер-
це – що для тебе важливо, що на серці; руки – з чим ти прийшов, вміння, навички; живіт – 
твої побоювання, ноги – чого хочеш навчитися, з чим піти з тренінгу. На заповнення аркушів 
дається 15-20 хвилин. Після індивідуальної роботи «чоловічки» представляються в групі та 
розміщуються на фліпчарті. 

Три питання. Кожен учасник на окремих картках чи аркушах паперу записує три питання, на 
які він хотів би отримати відповіді на семінарі. Запитання групуються по темах тренером під 
час їх озвучення та розміщуються на фліпчарті. Якщо в процесі навчання учасник отримує 
відповідь на питання, воно знімається з аркушу. Питання прибирає тільки та людина, яка є 
автором цього питання. 
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ДОДАТОК 3. ВПРАВИ НА ЛАМАННЯ КРИГИ

Постріли очима. Ця весела руханка допомагає зняти напругу і втому та потренуватися у 
невербальній комунікації. До того ж, під час виконання завдання учасникам потрібно бути 
дуже уважними, це допомагає налаштуватися на робочий лад. Група розраховується на 
перший-другий та утворює пари. Одна людина має залишитися без пари, якщо в групі 
парне число учасників, тренер також бере участь. У коло ставляться стільці, кількість яких 
дорівнює числу перших гравців. Перші гравці сідають на стільці. За спинками їх стільців 
встають другі гравці. Один стілець залишається вільним. Гравці, які стоять за стільцями, 
мають зберегти своїх партнерів. Сидячі ж гравці, навпаки, хочуть вислизнути з-під чуйного 
контролю «партнерів-охоронців» і зайняти вільний стілець. Але зробити це вони можуть, 
тільки якщо охоронець не здогадається про їхні наміри і якщо їм вдасться встановити не-
вербальний контакт з охоронцем вільного стільця. Фактично охоронець має підморгнути 
людині, яку він хоче посадити на стілець, який охороняє. Якщо охоронці помічають, що їхні 
підопічні збираються втекти, вони швидко кладуть руки їм на плечі, змушуючи їх таким чи-
ном залишитися на своєму місці. Постійно тримати руки над плечима своїх напарників не 
можна. Через деякий час учасники міняються ролями. 

Плутанина. Ця вправа згуртовує групу та надає енергії, але в ній є досить тісний фізичний 
контакт, тому використовувати її треба з великою обережністю. Учасники утворюють тісне 
коло і виставляють вперед руки. По команді ведучого кожен повинен взяти за руки двох 
гравців, при цьому бажано не братися за руки з тими, хто стоїть поруч. Далі тренер пропонує 
учасникам «розплутатися», тобто, не розірвавши руки, вишикуватися в одне або декілька кіл. 
Зазвичай ведучий бере участь у цій вправі нарівні з усіма, але активно не впливає на процес 
розплутування. Часто виникають сумніви в тому, що це завдання може бути виконане. На-
справді розплутатися можна завжди. У підсумку гри може виявитися кілька кіл; можливо, 
деякі учасники будуть стояти обличчям до кола, деякі – спиною. Але в будь-якому разі, рі-
шення буде знайдено. 

Торнадо. Всі учасники, крім одного ― ведучого ― сідають на стільці таким чином, щоб утво-
рити коло. Ведучий каже, наприклад: «Вітер дме на того, хто в кросівках», тоді всі учасни-
ки, взуті в кросівки, мають піднятися, знайти інший вільний стілець і сісти на нього. Той, хто 
лишився без стільця, стає ведучим, заходить до центру кола й каже: «Вітер дме на того, в 
кого...» (наприклад, є прикраси, ремінь, червоні черевики, окуляри і ін.), й  гра продовжуєть-
ся. Також цю гру можна застосувати у якості швидкої та проміжної оцінки дня. Наприклад 
«Вітер дме на того, хто отримав задоволення від групової роботи чи гри…». 
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ДОДАТОК 4. ВПРАВИ НА ОЦІНКУ НАВЧАННЯ

Лист. Кожен з учасників тренінгу пише послання своїм колегам. Ці листи можуть стосуватися 
вражень про людину (бажано в позитивній формі) або містити побажання. Кількість таких 
послань не регламентується: можна написати як одному-двом учасникам, так і всім колегам 
по групі без винятку, можна не залишати послань взагалі. Варіантів проведення цієї вправи 
існує доволі багато. Можна розмістити аркуші у колі. Учасники підписують свій та пускають 
його по колу. Той, хто отримує аркуш, пише побажання чи зворотній зв’язок і пускає далі. 
Вправа триває допоки всі аркуші паперу не пройдуть повне коло. Щє можна запропонувати 
закріпити аркуші паперу формату А4 на спинах учасників, які вільно переміщаються по ауди-
торії і залишають свої повідомлення прямо на аркушах один у одного. 

Подяка Тренер пускає по колу будь-який предмет (м’ячик, маркер, тощо) і дає інструкцію: як 
тільки музика зупиниться, гравець, у якого в цей момент буде предмет, повинен подякувати 
учасникам, що сидять праворуч і ліворуч від нього. Бажано, щоб подяка не була формаль-
ною, і кожен учасник говорив про ті вчинки, слова, якості партнера, які були дійсно важливі 
(корисні) для нього на цьому тренінгу. Якщо учасники не можуть розповісти, чому вони вдяч-
ні своїм сусідам, тренер пропонує їм просто потішити їх будь-яким способом. Це може бути 
комплімент, виразний жест, тощо. У групах, де висока ступінь відкритості та розкутості, можна 
попросити учасників потішити один одного піснею, танцем або іншим творчим завданням. 

Долоня.Швидкий і водночас ефективний метод оцінки. Учасникам пропонується обвести 
власну долоню на аркуші А4. У кожному пальцеві розмістити відповідну інформацію щодо 
дня роботи, або взагалі всього заходу. У великому пальцеві – інформація, що було найліп-
шим; вказівний – на що учасник звернув увагу, що йому запам’яталося, це може бути, як річ 
зі знаком плюс, так і мінус, або щось нейтральне; середній палець призначений для негати-
ву – найгірше, що тільки могло трапитися розміщується саме у ньому; безіменний – саме тут 
ви можете написати, чого на вашу думку було забагато, без чого спокійно можна було обі-
йтись; у мізинці ви фіксуєте чого вам не вистачило, було замало. Потім швидка презентація 
та розміщення на стінах. 
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ДОДАТОК 5. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСКУСІЇ

Балінтовскі групи. Формат з поетапним побудовою обговорення випадку з практики. Пер-
ший етап полягає в тому, що всі охочі коротко описують ситуацію і суть проблеми, потім всі 
разом вибирають один з випадків для більш детального розгляду. Далі учасник, що запропо-
нував ситуацію, дає більш детальний її опис: події, учасники, цілі, дії, результати, проблеми, – 
і формулює свій запит: що він би хотів отримати від групи в результаті обговорення.

Формат дискусії «Два опонента та учасники, що голосують». Даний формат припускає, що 
дискусію між собою ведуть два заздалегідь обраних учасника, які відстоюють протилежні 
точки зору. Опоненти сидять один навпроти одного і по черзі висловлюють аргументи або 
ведуть вільну дискусію. Усі інші «голосують ногами» наступним чином: спочатку учасники 
стають за спиною того опонента, думка якого вони підтримують; потім під час обговорення, 
якщо слова іншого опонента їм подобаються, вони можуть перейти і встати за його спиною. 
Під час дискусії учасники можуть переходити скільки завгодно разів. Завдяки цьому видно, 
наскільки аргументи опонентів впливають на аудиторію.

«Метод опонентів». З числа учасників обирається група опонентів – людей, які готові грати 
роль критиків у всіх можливих аспектах. Решта учасників висувають ідеї, пропозиції, своє 
бачення способів дій у певній ситуації тощо, а опоненти відповідно критикують. Техніка за-
звичай використовується в малих групах (7-25 учасників), однак може бути застосована і у 
великій аудиторії (до 150 осіб).

Організація дискусії двох груп опонентів. Учасники об’єднуються у дві групи, кожна з яких 
готує аргументи і потім відстоює свою точку зору в дискусії одна з одною. Формат добре пра-
цює в ситуації, коли є дві полярні думки з того чи іншого питання, оскільки дозволяє виявити 
думки учасників і організувати обговорення між ними.

Техніка «Засідання суду». Учасники об’єднуються у три групи: обвинувачі, адвокати і судді. 
Вибирається предмет обговорення, в якому виділяється та чи інша проблема. Потім організо-
вується послідовна аргументація з боку групи обвинувачення і захисту, їх дискусія узагальню-
ється стороною, яку представляє суд. Усіх інших учасників можна включити у групу присяжних. 

Техніка «Мікрофон». Застосовується для підвищення активності і залучення учасників (або об-
меження активності окремих учасників). Суть техніки проста: говорить той учасник, у якого в 
руках «мікрофон» (маркер, м’ячик). Передавати його можуть самі учасники або тільки тренер. 
Техніка використовується, наприклад, при обговоренні підсумків тренінгового дня. Тренер може 
поставити запитання, наприклад: «Що і як я можу використовувати у своїй практичній діяльнос-
ті за підсумками сьогоднішнього тренінгу?» Він бере в руки м’яч і розповідає про процедуру 
обговорення. Потім кидає м’яч одному з учасників, той висловлює свою думку і перекидає м’яч 
іншому. І так далі, поки всі учасники групи не висловляться з обговорюваного питання. Важливо 
відзначити, що першим отримує від тренера м’яч той з учасників, який готовий висловитися. Цю 
готовність тренер може визначити по невербальній комунікації: такі учасники зазвичай сидять 
впевнено, в розслабленій позі, дивляться в очі тренеру, злегка нахилившись вперед.
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ДОДАТОК 6. ПРИКЛАД МЕТОДУ ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ

Метод генерування ідей 6-3-5 є різновидом мозкового штурму, де основне завдання поля-
гає в генеруванні великої кількості ідей за відносно короткий час. Він так само сприяє пошуку 
та представленню нових рішень проблем, що стоять перед групою. 

Важливо, що метод можна застосовувати як в інтегрованих групах, так і в тих, що впер-
ше зустрілися. В інтегрованій групі, яка працює довший час, застосування методу дозволяє 
виділити так званий груповий результат. В групі, яка ще разом не працювала, метод допо-
магає, зокрема несміливим особам, позбутися стриманості та страху перед негативною оцін-
кою представлених ідей. Перевагою є те, що незалежно від рівня інтеграції групи, вербальної 
активності та здатності учасників вийти за межі, метод 6-3-5 допомагає генерувати протягом 
одного заняття близько 100 ідей. 

Назва та опис методу. Перша цифра в назві вказує на те, що група працює в 6-особових командах. 
В команді можуть бути як особи, що дуже добре знають визначену проблему / тему, так і не зо-
всім обізнані з нею. Поділ на команди можна провести довільним способом. Друга цифра інфор-
мує про кількість ідей, які повинен подати одночасно кожен член команди. Усі учасники отриму-
ють робочий аркуш, на якому по черзі записують в рядочок 3 ідеї. Заповнений аркуш передається 
особі справа, яка в наступному рядочку записує 3 чергових ідеї. Кожен сам вирішує, чи записувати 
цілком нові ідеї, чи модифікувати попередні записи, мусить, однак, рахуватися з темпом роботи 
інших осіб з тим, щоб аркуш плавно переходив від однієї особи до іншої. Таких турів передавання 
аркушів є згідно з останньою цифрою в назві 5. Команда не спілкується в процесі заповнювання 
аркушу. Після заповнення всіх аркушів команда знайомиться із записаними ідеями і групує їх у 
подібні тематичні блоки, записуючи їх на фліпчарті. Якщо ідеї, згруповані в блоки, подібні між 
собою, можна зробити спробу обрати один запис, який найповніше відображає характер гене-
рованих ідей. Представник команди презентує опрацьовані ідеї решті учасникам заняття. Після 
презентації всіх ідей шляхом консенсусу чи голосування (учасники самі вирішують) команда або 
команди (якщо одночасно працювало кілька) роблять вибір найкращих ідей, наприклад трьох. 

Для реалізації методу 6-3-5 потрібно мінімум 6 осіб, але група не повинна бути більшою за 
30 осіб (5 команд по 6 осіб). У приміщенні повинні бути умови для одночасної роботи усіх 
команд, а також для презентації опрацьованих ідей на форумі цілої групи. 

Зразок бланку

ТЕМА 
1/1 1/2 1/3
2/1 2/2 2/3
3/1 3/2 3/3
4/1 4/2 4/3
5/1 5/2 5/3
6/1 6/2 6/3
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ДОДАТОК 7. ПЕРЕЛІК ПРИКЛАДІВ 

РІЗНИХ ФОРМ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Пряма дискримінація
 Мусульманка влаштовується на роботу в кафе, але у перший робочий день, власник 
говорить їй, що вона не може обслуговувати клієнтів в нікабі, тому вона або знімає 
його, або звільняється. 

 Антона не пускають до нічного клубу, аргументуючи це тим, що клуб закритий, тіль-
ки для членів. Але згодом, на його очах туди заходять двоє чоловіків, які належать 
до іншої етнічної групи. 

 У нічному клубі діють правила, що дівчата заходять безкоштовно, а хлопці повинні 
сплачувати 50 гривень. 

 У місті відкривається новий нічний клуб для лесбійок, геїв і бісексуалів (ЛГБ). Інших 
нічних клубів для ЛГБ в цьому місті немає. Політикою клубу є допускати не більше 
10% гетеросексуальних відвідувачів, щоби дозволити своїм ЛГБ гостям відчувати себе 
спокійно і комфортно. 

 Дмитро шукає працівника для прибирання своєї квартири раз на тиждень. Він дає 
оголошення в місцевій газеті, застерігаючи «Ніяких молдован, будь ласка», тому що 
вважає молдован більш схильними до крадіжки речей з його будинку. 

 Яна хотіла винайняти квартиру та знайшла відповідне оголошення, домовилась про 
зустріч із власником. Коли ми зустрілися, власник квартири почав розпитувати про 
те, звідки я. Коли він дізнався, що я нещодавно переїхала з Донбасу, одразу сказав 
мені: «я не здаватиму квартиру таким людям як Ви! Я не довіряю переселенцям».

 Дівчина на візку хотіла відсвяткувати свій день народження у нічному клубі, однак 
охорона на вході не пропустила її до закладу. Адміністрація закладу аргументувала 
таке рішення тим, що дівчина на візку буде перешкоджати іншим відвідувачам та їм 
буде неприємно на неї дивитися.

 Оголошення про відкриту вакансію: шукаємо молодих привабливих дівчат для робо-
ти в салоні краси.

Утиск
 У відділку поліції почав працювати новий співробітник. Інші поліцейські вирішили, 
що він гей та почали коментувати кожен його крок та постійно жартувати з приводу 
його сексуальної орієнтації. 

 У департаменті по роботі з клієнтами працює «жінка за 50». Зазвичай, коли колеги вирі-
шують «піти ввечері на пиво», її не запрошують. Потім виявляється, що під час таких не-
формальних зустрічей обговорюють роботу. Жінка почувається виключеною з колективу. 

 Співробітники дізнаються про ВІЛ-позитивний статус одного з колег та починають пи-
сати заяви до керівництва про його звільнення, адже ВІЛ-позитивний статус цього 
колеги на їх думку загрожує їх безпеці та здоров’ю. 
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Дискримінація за асоціацією

Юлія – активна захисниця прав ромів, хоча сама вона не належить до них. У неї багато друзів 
серед представників ромів, і вона час від часу бере участь в їхніх акціях. Роботодавець Юлі, 
якому не подобається ця етнічна група, дізнається про це і говорить, що вона не отримува-
тиме підвищення, поки не припинить підтримувати їх і проводити з ними свій вільний час. 

Пряма множинна дискримінація 

Аїда – мусульманка і носить нікаб. Вона йде в крамницю, щоби купити продукти. Продавець 
відчуває неприязнь до жінок, які носять нікаб, і відмовляється її обслуговувати. 

Позитивні дії у формі жорсткої квоти

У парламенті дуже низький відсоток депутатів-жінок. Уряд приймає закон про те, що до 
2025 року всі політичні партії повинні висунути списки кандидатів, які налічують принаймні 
33% жінок. 

Віктимізація

Марія вважає, що її роботодавець дискримінував її за ознакою статі. Вона обговорює подан-
ня позову проти свого роботодавця з деякими зі своїх колег. Її роботодавець дізнається про 
це і говорить їй, що, якщо вона подасть позов, її зарплата буде заморожена. 

Відмова від розумного пристосування

Для того, щоб потрапити до бібліотеки, потрібно подолати кілька сходинок. В результаті, ве-
лика кількість потенційних користувачів з обмеженими можливостями не можуть отримати 
доступ до бібліотеки. Бібліотека має достатньо грошей аби обладнати пандус, але вирішує 
не робити цього. 
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ДОДАТОК 8. ЗРАЗОК ОПИТУВАЛЬНИКА З ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

АУДИТОРІЇ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ТРЕНІНГУ ТА ПІСЛЯ

Шановний /а учаснику/це тренінгу! 

Ми хотіли б попросити Вас прой ти цей  тест, який  складається з 10 запитань, двічі один 
раз перед початком тренінгу, а другий  після. Тест має на меті допомогти нам оцінити, 
як змінилися Ваші знання та розуміння основ законодавства про запобігання та протидію 
дискримінації  під час тренінгу, а відтак наскільки добре ми виклали цей  матеріал, наскіль-
ки результативним є тренінг як такий  тощо. 

№ ПИТАННЯ ДО ПІСЛЯ

1

Дискримінація це... 
а) обмеження, яке становить порушення або невизнання прав і свобод особи або групи осіб
б) будь яке обмеження прав і свобод особи або групи осіб, яке відбувається на підставі 
однієї або кількох ознак
в) будь-яке обмеження прав і свобод особи або групи осіб, яке не має правомірного та 
розумного обґрунтування
г) усе вище перераховане

2

Для того, аби потрапити до приміщення відділення банку, треба подолати 8 сходинок, 
які не обладнані пандусом. Відповідно, люди з інвалідністю та представники інших 
маломобільних груп не можуть скористатися банківськими послугами в цьому відді-
ленні. Це є прикладом 
а) прямої  дискримінації 
б) непрямої  дискримінації 
в) відмова в розумному пристосуванні 
г) пособництво в дискримінації  

3

За якими ознаками національним законодавством дискримінація не забороняється 
явним чином?
а) етнічна належність, громадянство, вік
б) сексуальна орієнтація, громадянство, стать 
в) колір очей , рівень освіти, інтелектуальні здібності 
г) місце проживання, мова, релігійні переконання 

4

Загальноосвітній  середній  навчальний  заклад встановив правило обов’язкового но-
сіння учнями шкільної  форми, розробленої  за затвердженим дирекцією стандартом. 
Цей  стандарт не передбачає носіння учнями будь-яких головних уборів. Застосування 
цього правила призвело до виникнення конфліктних ситуацій  між дирекцією та ді-
вчатами з мусульманських сімей , які прий шли в школу в хіджабах (головних хустках). 
Зазначене є прикладом 
а) прямої  дискримінації 
б) непрямої  дискримінації 
в) утиску
г) у цій  ситуації  дискримінація відсутня 

5
Дія законодавства про запобігання та протидію дискримінації  поширюється лише на...
а) правовідносини лише в тих сферах суспільного життя, які чітко визначені законом 
б) правовідносини в усіх без винятку сферах суспільного життя 
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№ ПИТАННЯ ДО ПІСЛЯ

6

Непряма дискримінація може бути виправданою коли...
а) вона обґрунтовується правомірною метою, способи досягнення якої  є належними 
і необхідними 
б) вона має підтримку більшості населення краї ни/регіону
в) непряма дискримінація ніколи не може бути виправданою 

7

У вагоні потяга сталася крадіжка. На най ближчій  станції  працівники міліції , не прові-
вши при цьому опитування свідків, вивели з вагону ромську сім’ю, яка ї хала в потязі, 
для проведення особистого огляду та огляду речей . Викрадені речі не були виявлені. 
Наведене є прикладом 
а) прямої  дискримінації  
б) непрямої  дискримінації  
в) утиску
г) віктимізації  

8

Повноваження щодо здій снення контролю за дотриманням принципу 
недискримінації  в усіх сферах суспільних відносин законодавством покладені на... 
а) органи внутрішніх справ
б) Уповноваженого Верховної  Ради Украї ни з прав людини
в) Кабінет Міністрів Украї ни
г) обласні державні адміністрації  

9

Рашид, який  працював на будівництві, неодноразово зазнавав образ і принизливого 
поводження з боку колег по роботі, зокрема через те, що недостатньо добре володів 
украї нською мовою, розмовляв з сильним акцентом. Декілька разів прораб говорив 
й ому «коли ж ти, чурка, мови нормально навчися, бо як оте муму, яке простих дору-
чень не розуміє». Ця ситуація є прикладом:
а) прямої  дискримінації  
б) непрямої  дискримінації  
в) утиску
г) у цій  ситуації  дискримінація відсутня

10

До повноважень місцевих органів державної  влади та органів місцевого самовряду-
вання у сфері запобігання та протидії  дискримінації  НЕ відноситься... 
а) розгляд скарг на дискримінацію
б) врахування принципу недискримінації  під час прий няття нормативно-правових актів
в) проваження просвітницької  діяльності щодо запобігання та протидії  дискримінації  
г) підготовка експертних висновків у справах про дискримінацію 
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ДОДАТОК 9. ЗРАЗКИ ПРОГРАМ 

ДЛЯ РІЗНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ

Приклад одноденної програми53 для працівників органів державної влади та місцевого 
самоврядування

ЧАС НАЗВА СЕСІЇ

09.00 – 9.30 Знайомство учасників

9.30 – 10.30 Дискримінація – визначення, ознаки, форми 

10.30 – 11.00 Практична робота 

11.00 – 11.30 Кава пауза 

11.30 – 13.00 Повноваження органів державної влади у сфері запобігання та протидії дискримінації: 
кращі (галузеві) практики

13.00 – 14.00 Обід

14.00 – 15.30 Позитивні дії та кращі практики їх застосування

15.30 – 16.00 Кава пауза

16.00 – 17.30 Планування й обговорення перспективних заходів ЦОВВ, спрямованих на запобігання 
та протидію дискримінації (робота в групах)

17.30 – 18.00 Підбиття підсумків та завершення тренінгу

Приклад дводенної програми54 по роботі із журналістами (фокус – ЛГБТ) 

ЧАС НАЗВА СЕСІЇ

ДЕНЬ 1

9:30–10:00 Реєстрація учасників та учасниць. Вітальна кава

10:00–11:00 Відкриття, вітальне слово від організаторів та знайомство учасників й учасниць

11:00–12:30 Проблема дискримінації: як і де вона проявляється? Як боротися із дискримінацією?

12:30–14:00 Обід. Поселення в номери

14:00–15:30 Сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність: що і до чого? Хто такі ЛГБТ? 
(практичне завдання)

15:30–16:00 Як зробити матеріал про ЛГБТ цікавим (дискусія, початок)

16:00–16:30 Перерва на каву

16:30–17:00 Як зробити матеріал про ЛГБТ цікавим (завершення дискусії)

17:00–18:00 Основні факти про лесбійок, геїв, бісексуальних і трансґендерних людей

53 Розробники: С. Пономарьов та І. Федорович для МОМ

54 Розробник програми ГО ЦІПЛ для КПД, автори тренінгу:Т. Печончик, О. Шевченко, С. Шеремет, І. Федорович
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ЧАС НАЗВА СЕСІЇ

ДЕНЬ 2

10:00–11:30

Журналістська етика у висвітленні ЛГБТ-тематики: коректність і збалансованість подання 
матеріалу, принципи безпеки і приватності, підбір ілюстрацій, уникнення ярликів і штампів 
Особливості висвітлення злочинів, вчинених через сексуальну орієнтацію жертви
Ефективна підготовка до інтерв’ю з ЛГБТ 

11:30–12:00 Перерва на каву. Виселення з номерів

12:00–13:30 Практичне завдання. Робота в групах

13:30–14:30 Обід

14:30–15:00 Джерела інформації. Спікери, герої/героїні матеріалів: де їх шукати?

15:00–15:30 Запитання та відповіді

15:30–16:30 Завершення тренінгу і підбиття підсумків. 

16:30–17:00 Кава на завершення. Від’їзд учасників та учасниць

Приклад програми55 для курсантів міліції (5 занять по 1,5 години) 

Заняття 1 Стереотипи (міні-лекція 15 хвилин + вправи + відео)

Заняття 2 Дискримінація (міні-лекція 15 хвилин + вправи + відео)

Заняття 3 Гендерна рівність (міні-лекція 15 хвилин + вправи + відео)

Заняття 4 Злочини на ґрунті ненависті (міні-лекція 15 хвилин + вправи + відео)

Заняття 5 Етнічний профайлінг (відео + вправа + міні-лекція + відповіді на питання) 

Приклад дводенної програми56 для юристів/адвокатів громадських приймалень та 
центрів надання безоплатної правової допомоги (з фокусом на дискримінацію ВПО)

ЧАС НАЗВА СЕСІЇ ПРИМІТКИ

ДЕНЬ 1

9:00 – 9:30 Вступ Знайомство учасників, цілі і завдання тренінгу, 
очікування учасників

9:30 – 11.00
Нормативно-правове забезпечення 
протидії дискримінації: міжнародні 
стандарти та національне право

Чинні нормативно-правові акти, зокрема ті, 
які мають стосунок до ситуації ВПО

11:00 – 11:30 КАВА-БРЕЙК

55 Розроблено в рамках пілотної реформи патрульної поліції в м. Києві. Розробники курсу: А. Ленчовська, О. Суслова, 
І. Федорович

56 Розробники: С. Пономарьов та І. Федорович для МФВ
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ЧАС НАЗВА СЕСІЇ ПРИМІТКИ

11:30 – 13:00 Пряма і непряма дискримінація
Презентація форм дискримінації, приклади в 
контексті ситуації з ВПО, вправа на ідентифікацію 
прямої та непрямої дискримінації

13:00 – 14:00 ОБІД

14:00 – 15:30 Інші форми дискримінації Презентація, приклади в контексті ситуації з ВПО, 
вправа на ідентифікацію інших форм дискримінації

15:30 – 16:00 Підбиття підсумків

ДЕНЬ 2

9:00 – 10:30 
Особливості доказування 
дискримінації та збору належних 
доказів

Презентація, розгляд прикладів індивідуальних 
справ та мозковий штурм щодо необхідних доказів 
та способів їх збирання по кожному кейсу

10:30 – 11:00 Кава-брейк

11:00 – 13:00 Інституційні механізми протидії 
дискримінації

Презентація, обговорення особливостей звернення 
до різних органів з урахуванням їхніх повноважень

13:00 – 14:00 ОБІД

14:00 – 15:00 Робота з індивідуальними справами Робота в групах із складання позовних заяв 
по індивідуальних справах

15:00 – 15:30 
Презентація та обговорення 
результатів роботи з індивідуальними 
справами 

Обговорення та підготовка справ 

15:30 – 16:00 Підбиття підсумків 

Приклад програми57 тренінгу для менеджерів з персоналу 
(з фокусом на політику рівності)

ЧАС ТЕМА

10.00 -11.30 Що таке дискримінація, форми, ознаки, приклади (лекція та обговорення/вправа) 

11.30 – 12.00 Юридичні аспекти (українське законодавство та стандарт, встановлений директивами ЄС) 

12.00 – 12.20 Перерва 

12.20 – 13.00 Робота з кейсом 

13.00 – 13.30 Політика рівності в роботі компаніі та HR-менеджера 

13.30 – 1 4.00 Чому політика рівності надає вам конкуретні переваги. Індекс корпоративної рівності

57 Розроблено БФ «Точка опори»
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Приклад пр о   грами58 тренінгу для громадських активістів «Заговори,  щоб я тебе побачив: 
Способи ефективно доносити інформацію про дискримінацію»

ЧАС ТЕМА

ДЕНЬ 1

09.00-10.00 Вітальна кава
Реєстрація

10.00-10.30 Відкриття, представлення учасників. Цілі та завдання семінару

10.30-11.00 Знайомство, очікування, правила роботи

11.00-13.00 Секрети успіх інформаційних кампаній: досвід Польщі

13.00-14.00 Обід

14.00-15.30 Основи роботи із ЗМІ для громадських активістів та активісток

15.30-16.00 Перерва на каву

16.00-18.00 Публічні кампанії: основні повідомлення та наративи 

18.00-19.00 Вечеря

19.00-21.00 Факультативна екскурсія Одесою

ДЕНЬ 1

09.00-10.00 Сніданок

10.00-11.30 Принципи слухання та розказування особистих історій. Метод Narativ

11.30-12.00 Перерва на каву

12.00-13.00 Історія №1. Вправа зі слухання історій

13.00-14.00 Обід

14.00-16.30 Історія №2. Вправа з розказування особистих історій

16.30-17.00 Перерва на каву

17.00-18.00 Підведення підсумків. Закриття

18.00-19.00 Вечеря

  

58 Розроблено ГО ЦГС для КПД
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ДОДАТОК 10. ПРИКЛАД СПРАВИ ЄСПЛ ДЛЯ ГРУПОВОЇ 

РОБИТИ ЧИ ІМІТАЦІЇ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ(ПОБУДОВАНО 

НА СПРАВІ ФЕДОРЧЕНКО ТА ЛОЗЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ59)

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
Заявники, 1951 та 1954 років народження, проживають у містах Нові Санжари та Золотоноша, 
Україна. Згідно з твердженнями заявника, між 8:00 та 8:30 ранку 28 жовтня 2001 року, коли він 
виходив з будинку, він зіштовхнувся з майором міліції І. та двома незнайомцями. Вони почали 
погрожувати йому, потім вдарили та штовхнули всередину будинку. Після цього нападники 
підпалили дім і пішли, підперши двері ззовні. Дім вибухнув, заявника викинуло назовні, у той 
час як інші члени його сім’ї, які ще спали, залишилися всередині. Пізніше того ж дня заявник і 
четверо інших членів його сім’ї, 21-річна 3.Ф. (дочка заявниці), 6-річна С. Ф. (онука заявників), 
3-річний М.Ф. (онук заявників) і 15-річний Т.Я. були госпіталізовані з опіками та отруєнням 
чадним газом. 3.Ф., С.Ф. та М.Ф. померли у лікарні. Два інших члени сім’ї заявника були зна-
йдені в домі мертвими: 25-річний В.Ф. (син заявника) та 6-річний Ю.Ф. (онук заявника).

Заявник повідомив міліцію, що пожежа виникла внаслідок підпалу, вчиненого майором Крю-
ківського РВ УМВС України в Полтавській області І. Він вважав, що цей напад було вчинено в 
якості покарання за несплату щомісячного хабара у 200 грн, який вимагали працівники мілі-
ції. Майор І., як стверджувалося, раніше навідувався до заявника та вимагав гроші від його 
невістки 3.Ф. в якості плати, щоби не порушувати проти неї кримінальної справи за торгівлю 
наркотиками. Як стверджувалося, за це майор І. вже взяв хабара на суму 800 грн. Заявник 
також стверджував, що майор І. до цього вже погрожував підпалити його дім.

Згідно зі статтею, надрукованою у місцевій газеті, «якісь працівники міліції спалили циганську 
сім’ю, не отримавши звичайної данини зі збуту наркотиків». Районний прокурор зазначив, що 
в домі розміщувалася «наркоточка». Він також зазначив, що перевірялась версія «причетності 
до справи наркобаронів у міліцейських погонах». Сусідка розповіла, що сім’я заявників була 
бідною та що 3.Ф. протягом кількох місяців займалася продажем ширки, потім працівники 
міліції її побили, бо вона була недосвідченою. Заявник стверджував, що майор І. погрожував 
спалити їх живцем, оскільки вони не могли сплатити 200 грн щомісячного хабара.

28 жовтня 2001 року прокурор Кременчуцького району Полтавської області порушив кримі-
нальну справу за фактом умисного вбивства В.Ф. та Ю.Ф. 6 листопада 2001 року прокуратурою 
Полтавської області було порушено кримінальну справу за фактом підпалу будинку заявника. 
Пізніше дві справи були об’єднані. Управління МВС України в Полтавській області здійснило 
службову перевірку тверджень щодо причетності майора І. до підпалу будинку заявника. Під 
час вищезазначеної перевірки заявник стверджував, що майор І. вимагав від його невістки 
200 грн за те, що не порушуватиме щодо неї кримінальну справу за торгівлю наркотиками. 
Перевіркою також було встановлено, що о 9-й годині ранку 28 жовтня 2001 року майор І. ви-

59 Повний текст рішення доступний за посиланням http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_933
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ходив зі свого дому разом з дружиною. Дорогою вони зустрілися зі своїми сусідами. Проте 
в письмових поясненнях майор І. та його дружина зазначали, що вони залишили дім о 8:20 
ранку. Пізніше майора І. та його дружину бачили на ринку в місті, де вони розмовляли з про-
давцями меблів та одягу і з подружжям Су. О 13:00 майор І. повернувся додому. Було також 
встановлено, що 4 жовтня 2001 року майор І. затримував 3.Ф., яку згодом було звільнено, та 
що 20 жовтня 2001 року він здійснював обшук у будинку заявника. Зокрема, у своїх пояснен-
нях, наданих у невстановлену дату, майор І. зазначав, що «скоріш за все, я знаю мешканців 
будинку по вулиці Шкільній в обличчя, але їхніх імен я не знаю. Я знаю, що всі вони є цигана-
ми, та знаю, що вони продають там наркотики. Але спіймати циган важко...».

Було встановлено, що вказані обставини та отримані заявником під час вибухів травми голови 
могли бути причиною того, що він обмовив майора І. 10 грудня 2001 року висновок перевірки, 
в якому зазначалось, що майор І. непричетний до підпалу будинку заявника, було надіслано до 
прокуратури Полтавської області. 14 листопада 2001 року громадянина Н., якого підозрювали у 
підпалі будинку заявника, було притягнуто в якості обвинуваченого у вчиненні умисного вбив-
ства, знищення та пошкодження чужого майна. У різні дати було порушено кримінальні справи 
щодо щонайменше шести осіб за трьома епізодами підпалу та вбивств, які було вчинено 28 жов-
тня 2001 року. У квітні 2002 року справи щодо цих осіб виділили з кримінальної справи щодо Н. в 
окреме провадження у зв’язку з їх розшуком. У травні 2002 року представник заявників звернув-
ся до прокуратури з клопотанням, у якому просив допитати: 1) лікарів, які надавали першу ме-
дичну допомогу потерпілим; 2) сусідку заявників, від якої, як стверджувалося, працівники міліції 
вимагали замовчувати відомі їй факти; та 3) колишню дружину майора І., котра, як стверджува-
лося, бачила його автомобіль. 1 червня 2002 року представник заявників подав слідчому кло-
потання з вимогою притягнути майора І. до кримінальної відповідальності за вчинення підпалу.

У липні 2002 року кримінальну справу щодо Н. було передано до суду.

11 грудня 2002 року апеляційний суд Полтавської області, діючи в якості суду першої інстанції, 
розглянув кримінальну справу щодо Н. і Г. та повернув її на додаткове розслідування. Зокрема, 
суд зазначив, що існувала певна особа, яка спланувала знищення та пошкодження шляхом 
підпалу трьох будинків, у яких мешкали особи циганської національності. Н. і Г. разом з інши-
ми сімома особами були обвинувачені у виконанні наказів цієї особи. Суд зазначив численні 
недоліки слідства. Зокрема, треба було здійснити перевірку скарг Г. на жорстоке поводження 
з боку працівників міліції з метою отримання показань зізнання; не було встановлено всіх осіб 
з тих, хто брав участь у підпалі, та ролі кожного з учасників підпалу; в розшуку знаходились 
ще декілька осіб, які вважалися причетними до вчинення підпалу, але для їх розшуку не було 
вжито жодних заходів. Суд, зокрема, зауважив, що слідство повинно перевірити алібі майора І. 
та встановити, чому та з яких підстав, здійснюючи затримання 3.Ф. та обшук будинку заявника, 
він працював на непідвідомчій йому території. У судовому засіданні заявники також засвідчи-
ли, що майор І. погрожував їм розправою. Проте суд у своєму рішенні не конкретизував, якою 
була причина для розправи. Суд зазначив, що сам майор І. визнав, що він у 2001 році декілька 
разів був у будинку заявника. Також заявника не було повідомлено про постанову про відмову 
в порушенні кримінальної справи щодо майора І. Документи службової перевірки не були до-
лучені до матеріалів кримінальної справи та не було надано відповіді на клопотання представ-
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ника заявників, надіслане у травні 2002 року. Суд зазначив, що повинні бути допитані колишня 
дружина майора І., лікарі швидкої допомоги, пожежники та сусіди заявника. Насамкінець, суд 
надав вказівки щодо здійснення органами слідства низки слідчих дій.

6 березня 2003 року Верховний Суд України залишив ухвалу від 11 грудня 2002 року без змін. 
Проте він дійшов висновку, що немає необхідності проводити відтворення обстановки і об-
ставин події, на яку вказав апеляційний суд.

ПРАВО

СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran14 – n14

Заявники скаржилися на те, що їхні родичі померли внаслідок підпалу, безпосередню участь 
в якому брав представник державних органів, майор міліції І.

Вони також скаржилися на те, що державні органи не здійснили ретельного та ефективного 
розслідування обставин смерті їхніх родичів та причетності майора І. до підпалу. Вони поси-
лалися на статтю 2 Конвенції, відповідні частини якої передбачають таке:

«1. Право кожного на життя охороняється законом. <...>».

Прийнятність

Уряд стверджував, що заявники не оскаржили постанову слідчого прокуратури від 16 червня 
2003 року про відмову в порушенні кримінальної справи щодо майора І. до прокурора вищо-
го рівня або до суду. Отже, вони не вичерпали ефективних засобів юридичного захисту щодо 
своїх скарг за статтею 2 Конвенції.

Заявники не погодилися, вказуючи на те, що не було підстав вважати, що державні органи, вже 
двічі відмовивши у задоволенні вимог заявників, дійдуть іншого висновку, якщо до них буде по-
дано ще одну скаргу. Заявники зазначили, що стаття 35 Конвенції повинна застосовуватися з пев-
ною гнучкістю і без зайвого формалізму (див. рішення від 6 вересня 2007 року у справі «Кучерук 
проти України» (Kucheruk v Ukraine), заява № 2570/04, п. 109). Вони зазначили, що за цих обставин 
вони зробили все можливе, надали міліції свідчення та подавали апеляційні та інші скарги, хоча, за 
твердженнями заявників, усе, що вони мали зробити, – це привернути до справи увагу компетент-
них органів. Заявник зазначив, що у справі «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. 
Bulgaria), рішення від 28 жовтня 1998 року, п. 86, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, Суд 
констатував, що «заявники подавали численні скарги до органів прокуратури всіх рівнів, вимагаю-
чи проведення повноцінного кримінального розслідування тверджень п. Ассенова про жорстоке 
поводження з боку поліцейських», та дійшов висновку, що «вичерпавши всі доступні можливості... 
заявник не був зобов’язаний здійснити ще одну спробу отримати компенсацію». Отже, заявники 
дійшли висновку, що вони вичерпали всі доступні національні засоби юридичного захисту.

Суд зазначає, що заперечення Уряду тісно пов’язане зі скаргою заявників за процесуальним 
аспектом статті 2 Конвенції. З цих підстав Суд долучає це заперечення до розгляду суті скарги 
заявників (див., mutatis mutandis, рішення від 8 квітня 2010 року у справі «Лотарев проти 
України» (Lotarev v. Ukraine), заява № 29447/04, п. 74).
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Суд вважає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 стат-
ті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. 
Отже, вони мають бути визнані прийнятними.

B. Суть

1. Процесуальні зобов’язання за статтею 2 Конвенції 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran14 – n14

(а) Доводи сторін

Заявники зазначили, що під час розслідування за фактом підпалу будинку заявника було до-
пущено низку істотних помилок, що зробило його неефективним. Висновку щодо непричет-
ності майора І. до підпалу дійшли без опитування ключових свідків. Згідно з твердженнями 
заявників, слідчі допитали заявника тільки через місяць після зазначеної події та тільки тому, 
що він прийшов до слідчого з власної ініціативи, не будучи викликаним. Заявники також під-
креслили, що національні органи, зокрема апеляційний суд Полтавської області, у своїй ухва-
лі від 11 грудня 2002 року вказували на численні недоліки слідства та повертали справу на 
додаткове розслідування. Заявники вважали, що національні органи не дотрималися свого 
процесуального обов’язку за статтею 2 Конвенції.

Уряд зазначив, що і міліція, і відділ внутрішньої безпеки, і прокуратура встановили непричетність 
майора І. до підпалу. Уряд також зазначив, що обставини події були відтворені, а особи, від-
повідальні за підпал, встановлені. Була проведена низка різних слідчих дій, включаючи чотири 
відтворення обстановки і обставин події, чотири обшуки та одинадцять впізнань, шістдесят три 
допити, одну очну ставку (між першим заявником і майором І.) та сімнадцять судових експертиз. 
Твердження заявників про причетність майора І. до події було належним чином перевірено, і 
національні органи зробили все необхідне, аби знайти відповідальних за вчинення підпалу осіб.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 14 КОНВЕНЦІЇ 
У ПОЄДНАННІ З ПРОЦЕСУАЛЬНИМ АСПЕКТОМ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran14 – n14

Заявники також посилалися на статтю 14 у поєднанні з процесуальним аспектом статті 2 Кон-
венції. Стаття 14 Конвенції передбачає:

«Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без 
дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи 
інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних 
меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою».

A. Прийнятність

Суд зазначає, що ця скарга пов’язана зі скаргою, яка розглядалася вище (див. пункти 35-38), 
а тому вона має бути визнана прийнятною.
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ДОДАТОК 11. ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ 

ТА СИТУАЦІЙ ПО РОБОТІ З КЕЙСАМИ

Завдання 

Варіант 1. Учасників ділять на дві групи, які отримують роль заявника та уряду. Ті, хто має 
роль заявника, отримують час для викладення суті заяви і направлення його іншим слухачам, 
які представляють уряд. Їм необхідно записати власні спостереження. 

Варіант 2. Учасникам необхідно сформулювати колективний документ для кожної із сторін 
(заявник та уряд), відповідно ділимо учасників на дві групи. Після завершення завдання 
учасники отримують рішення і їх просять прочитати аргументацію Суду. Обговорити різні пи-
тання, підняті сторонами, і проілюструвати рішення ЄСПЛ можна потім методом загального 
обговорення. 

Варіант 3. Роздайте учасникам фактичний матеріал по справі і попросіть кожного окремо 
сформулювати судове рішення обсягом не більше 2000 слів. Після завершення вправи буде 
оприлюднено загальне рішення. Для того, щоб дізнатись про те, чи слухачі погоджуються з 
рішенням ЄСПЛ, чи ні, можна провести загальне обговорення.

Ситуації (к е йси) для роботи в групах

Ситуація 1. У  великій компанії після того, як стало відомо про гомосексуальну орієнтацію 
одного з працівників, він став жертвою дискримінації. Директор компанії неодноразово ви-
кликав його до себе і погрожував знайти підстави для його звільнення, оскільки «такі» пра-
цівники йому не потрібні. Також і колеги розпочали свою кампанію цькування цього пра-
цівника – у хід ішло все, починаючи від банального ігнорування, пліток про нього та прямих 
образ до саботування роботи, яку він виконував. Не витримавши такого тиску, працівник 
вирішив звільнитися за власним бажанням.

Ситуація 2. У місті Н., де мешкає багато мігрантів – вихідців з країн Африки та Азії, серед мілі-
ціонерів, які несуть патрульно-постову службу, поширеною є практика затримання представ-
ників спільнот мігрантів для перевірки документів, особистого огляду та огляду речей. Такі 
інциденти трапляються значимо частіше, ніж відповідні затримання та перевірки етнічних 
українців, а також в більшості випадків у міліціонерів немає жодних орієнтувань, які б свід-
чили про те, що певне правопорушення могло бути скоєне представником африканської або 
азійської спільноти.

Ситуація 3. На території селища Ч., в якому проживає значна ромська громада, є дві шко-
ли – одна в центрі села, а інша, стара, – на околиці. Традиційно склалося, що школи були се-
греговані. У школі на околиці, яка не могла похвалитися, ані рівнем підготовки вчителів, ані 
забезпеченістю навчально-методичними матеріалами, навчалися винятково ромські діти; 
у школі в центрі села – винятково українці. Будь-які спроби ромських батьків, які прагнули 
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кращої освіти для своїх дітей, перевести їх до школи в центрі, наштовхувалися на спро-
тив батьків – українців. Останні влаштовували акції протесту, чинили тиск на адміністрацію 
школи, погрожували забрати своїх дітей і перевести їх до інших шкіл, скаржилися до дер-
жавних органів, тощо. 

Ситуація 4 Після російської анексії АР Крим до області В. переїхало багато кримських татар – 
салафітів. Послідовники салафізму є ультра-консервативними, виступають проти внесення 
в іслам елементів світського суспільства та інших релігій, а відповідно проживають доволі 
закритою спільнотою, відсторонено від інших. Відповідно, багато ініціатив місцевих меш-
канців, у своїй більшості необізнаних з постулатами салафізму та особливостями життя цієї 
кримськотатарської громаді, які мають на меті допомогти громаді інтегруватися, наштовху-
ються на неприйняття з її боку. Це, у свою чергу, посилює рівень недовіри між громадами, 
призводить до конфліктних інцидентів.
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ДОДАТОК 12. ПРИКЛАДИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ, 

РОЗРОБЛЕНИХ УЧАСНИЦЯМИ ТРЕНІНГУ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ 

16-19 БЕРЕЗНЯ 2015 р.(ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ)

«Запобігання мови ненависті при роботі з переселенцями, як запорука успішності 
та результативності роботи волонтерів»

Тренінг для волонтерів Громадських організацій та волонтерських груп, 
які працюють з вимушено переміщеними особами60.

Програма та опис навчального заходу – 8 робочих годин

ЧАС НАЗВА ТЕМИ 
ЗАНЯТТЯ

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ НАЗВА ВПРАВИ, 
КОРОТКИЙ ОПИС, ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ

10.00-10.15

Вітання. 
Презентація 
тренера та 
подяка учас-
никам за те, 
що знайшли 
час і бажання 
у свій вихідний 
день прийняти 
участь в освіт-
ньому заході

Тренер розповідає про себе, чому саме він (вона) проводить цей тренінг (сер-
тифікований тренер МОМ, приймала участь у навчанні тренерів, організований 
МОМ). Важливо, щоб тренер також мав відношення до волонтерської діяльності 
і працював з ВПЛ.

10.15-10.30
Введення 
правил 
тренінгу

Мета-визначити правила для ефективної роботи в групі. Кожен з учасників нази-
ває свої правила, група вирішує, чи будемо ми дотримуватися даного правила. 
Правила записуються тренером та вивішуються на стіні або дошці.

10.30-11.15 Знайомство 
учасників

Вправа-криголам «Сніжний ком». Ця вправа допомагає учасникам швидко 
запам‘ятати імена один одного та дізнатися цікаву інформацію про колег 
по навчанню та тренера.

11.15-11.30
Збір очікувань 
учасників 
тренінгу

Процедура-«Дерево очікувань». Тренер малює на листі фліпчарту дерево. 
Учасникам роздають стікери у формі яблук. Кожен учасник має написати, що 
він/вона очікує дізнатися, або навчитися на цьому тренінгу. Кожен з учасників 
читає вголос своє очікування на клеїть на крону дерева. Дерево має виглядати 
так (додаток 2).
Даний вид збору очікувань дозволяє учасникам чітко сформулювати свої цілі на 
тренінгу, тренеру дає змогу зробити певний «скрінінг» групи, дає певну можли-
вість підлаштуватися під групу та можливо, трохи скоректувати вправи, зробити 
певні акценти.
Крім того, «Дерево очікувань» дає змогу у будь який момент тренінгу звернути 
увагу групи, на те, що ми обговорюємо те, на що був запит. 

60 Розроблено випускницею тренінгу для тренерів «Як проводити навчання з питань запобігання та протидії дискримінації 
та просування принципу рівності», Віолетою Артемчук, ГО ДОНБАС СОС
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ЧАС НАЗВА ТЕМИ 
ЗАНЯТТЯ

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ НАЗВА ВПРАВИ, 
КОРОТКИЙ ОПИС, ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ

11.30-11.45 Кава-пауза

11.45-12.15

Міні-лекція, 
дискусія «Пе-
реселенці. Хто 
вони і чому 
вони такі. Осо-
бливості ВПЛ»

Більшість з тренінгової групи вже певний час працює з ВПЛ, метою даної міні-
лекції та дискусії є спроба подивитися на своїх «підопічних» під іншим кутом, 
зрозуміти їх поведінку (яка іноді здається волонтерам нелогічною, примхливою, 
маніпулятивною). Дану міні-лекцію я використовую проводячи заняття з волонте-
рами ГО Донбас СОС. В даному тренінгу-скорочений варіант. (Див. презентацію. 
Додаток 3). Мій досвід показує, що багато хто з волонтерів не замислювався про 
те, що переселенці переживають певні стадії горя, і саме цим зумовлена їхня 
поведінка. Дану міні-лекцію вважаю ввести в структуру тренінгу обов‘язково, не 
дивлячись на те, що вона має опосередкований стосунок до теми дискримінації. 

12.15-12.45 Вправа «Хто я»

Ця вправа є переходом до теми дискримінації та використання мови ненависті. 
На прикладі цієї вправи учасники мають зрозуміти та відчути загрозу та шкідли-
вість узагальнень і навішування ярликів. Під час виконання вправи, можуть вини-
кати дискусії-чому так думають про ту чи іншу ідентичність в суспільстві, наскільки 
далеко від істини уявлення, чому таке уявлення з‘явилося, в чому небезпека існу-
вання хибних уявлень. Також метою даної вправи є те, що учасники зрозуміли, що 
хибні уявлення існують як відносно них самих, так і вони самі можуть нести та роз-
повсюджувати хибні уявлення та стереотипи, відносно певних груп. (додаток 4)

12.45-13.30 «Стереотипи – 
що? як? коли?»

Групова дискусія+міні-лекція. Метою даної частини тренінгу є ознайомлення 
учасників з тим, як з‘являється стереотип, які стереотипи існують в суспільстві. 
Ілюстрацією існування стереотипів може бути вправа (додаток 5) Оскільки цільо-
ва група даного тренінгу це волонтери, які працюють з ВПЛ, треба обговорити, 
які стереотипи існують в сучасному українському суспільстві відносно ВПЛ, як 
формуються такі стереотипи, до яких наслідків можуть привести. Відмінним ре-
зультатом такої дискусії буде те, що певна частина учасників зрозуміє, що вони 
також знаходяться в полоні стереотипів про своїх підопічних (а так воно і є, 
просто важко в цьому зізнатися собі).

13.30-14.00 Обідня перерва

14.00-15.00

«Дискриміна-
ція та утиск – 
поняття форми 
та прояви. 
Мова ненави-
сті, як форма 
утиску»

Міні-лекція, в якій тренер має ознайомити учасників з поняттям дискримінації, 
її видами та проявами. Виходячи з тематики тренінгу, особливу увагу слід приді-
лити поняттю мови ненависті. Її розпізнаванню, ії видам. 

15.00-15.30
«Де ховається 
мова 
ненависті» 

Робота в малих групах. Учасникам тренінгу роздаються друковані матеріали, та 
цитати з форумів та постів у соціальних мережах, в яких висвітлюються проблеми 
ВПЛ. Завдання-виявити в матеріалах прояви мови ненависті, обґрунтувати свій ви-
бір. Серед матеріалів мають бути як нейтральні висловлювання, так і висловлюван-
ня, в яких проявляється мова ненависті. (Приклади цитат з матеріалів: «Українці не 
хочуть здавати житло переселенцям зі Сходу», «попри те, що сам з Донбасу, він 
ніколи не бажав приєднання до Російської Федерації», «ганьба, що чоловіки, які 
виїхали з Донбасу, не пішли всі як один добровольцями до зони АТО», можна піді-
брати «живі» приклади з висловлювань волонтерів, почуті тренером (мною). 
Виконуючи дану вправу, учасники тренінгу мають зрозуміти, що те, що вони вважа-
ли простими висловлюваннями, іноді навіть правдивими, насправді, є проявами 
мови ненависті. Таке розуміння є дуже важливим для подальшої саморефлексії. 
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ЧАС НАЗВА ТЕМИ 
ЗАНЯТТЯ

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ НАЗВА ВПРАВИ, 
КОРОТКИЙ ОПИС, ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ

15.30-16.00
«Обережно –
мова 
ненависті»

Робота в групах. Кожній з груп видається лист фліпчарту та завдання. 
1.група-Мова ненависті по відношенню до ВПЛ -чим небезпечна для ВПЛ
2 група- Мова ненависті по відношенню до ВПЛ -чим небезпечна для волонте-
рів, які працюють з ВПЛ
3 група- Мова ненависті по відношенню до ВПЛ – чим небезпечна 
для суспільства. 
Кожна з груп пише 5факторів небезпеки (на написання дається 7 хвилин). Обмін 
листами. Інша група дописує свої фактори, або коментує фактори попередньої 
групи. Кожна група має попрацювати над 3 завданнями. Після цього-презента-
ція групової роботи. Один з учасників групи розповідає та коментує фактори не-
безпеки використання мови ненависті.
При виконанні цієї вправи учасники мають зрозуміти комплексність небезпеки 
використання мови ненависті, її негативний вплив на власну роботу (викорис-
тання мови ненависті по відношенню до підопічних, знижує ефективність допо-
моги, бажання допомагати), на якість життя ВПЛ, на консолідацію суспільства 
в цілому.

16.00-16.15 Кава-пауза

16.15-17.30
«Що залежить 
від мене? 
Що можу я?»

Фінальна частина тренінгу.
Робота в малих групах. 4 групи. Метою заключної вправи є відпрацювання ін-
дивідуальних дій волонтерів по донесенню інформації про неприпустимість 
використання мови ненависті по відношенню до ВПЛ у середовищі власної гро-
мадської організації. Для цього я пропоную інструмент, який активно використо-
вується у бізнесі, при створенні «Стартапів». Назва цього інструменту – CANVAS. 
(більше про інструмент у додатку 6), опис вправи (додаток 7).
Дана вправа дає змогу розробити індивідуальний план дій волонтерів для впро-
вадження ідей недискримінації та протидії використання мови ненависті. З мого 
досвіду використання даної вправи в різних обставинах і з різних тем, дає до-
брий ефект, практично запроваджуючи ідеї, отримані на тренінгу.

17.30-18.00

Підбиття 
підсумків – 
Зворотній 
зв’язок

Тренер нагадує про дерево очікувань, яке ми малювали на початку тренінгу. На 
дереві-яблука-очікування. Тренер пропонує підійти до листа. Ті учасники, очіку-
вання яких виправдалися-мають перекласти яблука з дерева, до намальованого 
поруч з ним кошика (яблука дозріли-очікування виправдалися). Чиї очікування 
не виправдалися- яблуко залишається на дереві.
Для рефлексії отриманих знань та досвіду- вправа «Долоні». Ця вправа допомагає 
згадати інформацію, отриману на тренінгу, своє ставлення до проблеми, з’ясувати 
шляхи впровадження отриманого досвіду у повсякденну діяльність волонтера.

18.00-18.10

Заключне 
слово тренера, 
прощання 
учасників
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Програма для підготовки тренерів для подальшого навчання практичних психологів 
та соціальної роботи по запобіганню та протидії дискримінації у закладах освіти61

1 День

ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАНЯТЬ

НАЗВА ТЕМИ 
ЗАНЯТТЯ

НАЗВА 
ВПРАВИ КОРОТКИЙ ОПИС ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЇЇ ВИБОРУ

10.00-11.00

Вступна частина

10.00-10.10 Виступ 
тренера

Привітання учасників тренінгу, представлення 
організаторів, тренерів та співтренерів

10.10-10.30
«Мені по-
добається 
в тобі»

Учасники стають в коло. Ведучий кидає м’яч одному з учас-
ників, говорячи при цьому: «… (ім’я) мені в тобі подобаєть-
ся...» і називає вподобану якість (кілька якостей). Учасник, 
який отримав м’яч, кидає його іншій людині і називає йому 
якості. М’яч повинен побувати у всіх учасників (усі учасники 
тренінгу давно знайомі та тісно співпрацюють, тому знайо-
митись немає сенсу проводити заняття на знайомство)

10.30-10.40 Мозковий 
штурм Правила групи

10.40-11.00 Очікування 
групи

На фліпчарті малюємо 2 колонки із заголовками: 
Я / Робота. Учасникам дається 5-7 хвилин на те, 
щоб написати 2 очікування:
• Що Ви хочете отримати конкретно для себе, 
і щоб використовувати в житті;

• Які знання Ви хотіли б отримати для використання 
в роботі.

Потім кожен зачитує і самостійно прикріплює 
у відповідну колонку.

11.00-16.00

Загальні питання 
дискримінації

11.00-11.30 Лекція Що таке дискримінація, які її ознаки, форми та види

11.30-11.50 Перерва 
на каву

11.50-13.30 Жива 
бібліотека

У якості книг заплановано запросити іноземного 
громадянина; ВПО; особу, яка хворіла на туберкульоз; 
ВІЛ-інфікованого, особа з особливими потребами, особа, 
яка хворіє на ожиріння, мусульманка

13.30-14.30

14.30-14.40 Руханка Об’єднати учасників у 4 груп по 6 осіб

61 Розроблено випускницею тренінгу для тренерів «Як проводити навчання з питань запобігання та протидії дискримінації 
та просування принципу рівності», Анастасією Тіняковою, Всеукраїнська асоціація практичних психологів.
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ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАНЯТЬ

НАЗВА ТЕМИ 
ЗАНЯТТЯ

НАЗВА 
ВПРАВИ КОРОТКИЙ ОПИС ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЇЇ ВИБОРУ

14.40-15.20 Дерево

Застосовується з метою обговорити причини, форми та 
наслідки дискримінації. 
Учасники об’єднуються у групи по 5 осіб. Групам пропо-
нується намалювати дерево. Там де коріння у дерева, 
пропонується прописати причини дискримінації, де 
стовбур – прояви дискримінації, там де листя – наслідки. 
Кожній групі запропоновано намалювати дерево дис-
кримінації за певною ознакою: релігійні переконання, 
місце проживання, колір шкіри, інвалідність.
Кожна група презентує своє дерево

15.20-15.30 Руханка Об’єднати учасників у 5 груп по 5 осіб

15.30-16.00 Метод кейсів

Застосовується з метою навчити ідентифікувати 
ситуацію дискримінації, Кожній групі пропонується 
ситуація (кейси). Кожній групі пропонується встановити, 
чи був факт дискримінації, якщо був, то якою буда 
дискримінація (пряма/непряма), за якою ознакою, 
якщо не було, то що це було:

16.00-16.20

16.20-17.50

Юридичний 
аспект проблеми 
дискримінації

16.20-17.10 Лекція Законодавство про запобігання та протидію 
дискримінації

17.10-17.20 Руханка Об’єднати учасників у 6 груп по 4 особи

17.20-17.35
Вправа 
«Збери текст 
статті»

Учасникам пропонується зібрати тексти статей 9-12 Зако-
ну України «Про засади запобігання та протидії дискри-
мінації в Україні» з метою ознайомлення з метою озна-
йомлення із межами компетенцій кожного із органів 
державної влади та громадського сектору. 

17.35-17.50 Лекція
Учасників тренінгу знайомлять з національним механіз-
мом взаємодії органів державної влади та громадських 
організацій у сфері протидії та запобігання дискримінації.

17.50-18.00 Рефклесія Підбиття підсумків першого дня

2 День

ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАНЯТЬ

НАЗВА ТЕМИ 
ЗАНЯТТЯ

НАЗВА 
ВПРАВИ КОРОТКИЙ ОПИС ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЇЇ ВИБОРУ

09.00-09.20

Вступна частина09.00-09.10 Виступ 
тренера Привітання учасників тренінгу, 

09.10-09.20 Руханка Привітання
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ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАНЯТЬ

НАЗВА ТЕМИ 
ЗАНЯТТЯ

НАЗВА 
ВПРАВИ КОРОТКИЙ ОПИС ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЇЇ ВИБОРУ

09.20-10.50

Робота психологічної 
служби у сфері про-
тидії дискримінації

09.20-10.00 Лекція

Представлення алгоритму діяльності працівників психо-
логічної служби системи освіти у ситуації дискримінації, 
особливості діяльності соціального педагога та прак-
тичного психолога, взаємодія з іншими учасниками на-
вчально-виховного процесу та іншими організаціями.

10.00-10.10 Руханка

10.20-10.50 Практичне 
заняття

Учасникам пропонується до двох із кейсів першого дня, де 
була дискримінація дитини у навчальному закладі та де була 
дискримінація дитини поза межами навчального закладу.
Учасникам пропонується заповнити документи практич-
ного психолога та соціального педагога в обох ситуаціях 
(протокол, журнал щоденного обліку, копії документів 
інших структур)

10.50-15.50

Методи роботи 
працівників 
психологічної 
служби у сфері 
запобігання 
дискримінації

10.50-11.20 Обмін 
досвідом

Учасникам пропонується провести у групах вправи, 
які на їх погляд можна адаптувати для роботи у сфері 
запобігання дискримінації

11.20-11.40 Перерва 
на каву

11.40-12.00 Презентація 

Специфічні методи роботи у сфері запобігання дискримі-
нації. Огляд методичного забезпечення роботи у цьому на-
прямі, список корисних посилань, презентація відеомате-
ріалів, перелік дотичних програм, які можуть бути викорис-
танні при роботі з даною проблемою та мають гриф МОН

12.00-12.10 Руханка Об’єднати учасників у 4 груп по 6 осіб

12.10-12.30

Вправа 
«Зроби вибір 
для своєї 
групи»

Кожна група обирає цільову групу, з якою буде пра-
цювати (учні ЗОШ, учні ПТНЗ та студенти ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, педагогічні працівники, батьки). Учасникам 
пропонується написати на фліпчарті особливості своєї ці-
льової групи,які необхідно врахувати при роботі з нею.

12.30-13.30

Складання 
схеми інте-
рактивного 
заходу для 
зазначеної 
цільової групи

Учасникам пропонується скласти план інтерактивного 
навчального закладу для своєї цільової аудиторії на 
1,5 години

13.30-14.30

14.30-15.50 
Презентація 
схеми інтерак-
тивного заходу

Учасникам пропонується представити план інтерактив-
ного навчального закладу для своєї цільової аудиторії. 
На презентацію 10 хв. На обговорення 10 хв.

15.50-16.00 Рефлексія, 
сертифікати

Підбиття підсумків другого дня тренінгу, вручення 
сертифікатів
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ДОДАТОК 13. ВПРАВИ ДЛЯ ТРЕНІНГІВ

У цьому додатку зібрані вправи для навчання та організації групової роботи, які охоплюють 
різні питання, пов’язані зі стереотипами, дискримінацією та ксенофобією.

Деякі вправи схожі на вправи, з якими ви вже, мабуть, знайомі, але вони були адаптовані на 
основі наробок саме в темі дискримінація. 

При виборі завдань ви маєте підібрати таку вправу, яка відповідає вашій готовності та вмін-
ням, а також рівню та потребам вашої групи. Важливо також правильно планувати час, ви-
брана вправа по тривалості повинна вкладатися в рамки наявного часу. Уважно прочитайте 
умови вправи та спробуйте змоделювати, як група може на них відреагувати, що можуть 
сказати учасники та найголовніше, для чого ви робите саме цю вправу з групою. Перевірте, 
чи є у вас всі необхідні матеріали. Переконайтеся, що у вас достатньо місця, особливо якщо 
вам потрібно об’єднати учасників у підгрупи. 

Слід ще раз підкреслити, що інструкції до вправ містять лише загальні вказівки та рекомендації, 
тому пристосовуйте матеріал до власних потреб. Передбачається, що ви можете адаптувати впра-
ви. Наприклад, ви можете взяти основну ідею однієї вправи і застосувати до неї метод з іншого. 
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Вправа 1. Моя ідентичність + + + + + + + +

Вправа 2. Ярмарок ознак + + + + + + + + + +

Вправа 3 Павутина упереджень + + + + + +
Вправа 4. Зроби крок + + + + + + + + + + +
Вправа 5. Мій персональний досвід 
дискримінації + + + + + + + + +

Вправа 6. Факти та стереотипи + + + + + + +
Вправа 7. Світ як село в сто жителів + + + + + + + + + +
Вправа 8. Бути меншиною + + + + + + + + +
Вправа 9. Європейський потяг/«Купе» + + + + + + + + + + + +
Вправа 10. Вгадайте, хто прийде до нас 
на вечерю? + + + + + + + + + + +

Вправа 11. В нашому під’ї зді + + + + + + + + + + +
Вправа 12. Дердіанці + + + + + + + + + + +
Вправа 13. Дві культури + + + + +
Вправа 14. Ярлики + + + + + + + + +
Вправа 15. Пересадка серця + + + + + + + + +
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ВПРАВА 1 – МОЯ ІДЕНТИЧНІСТЬ62

Цілі: взнати себе краще, усвідомити приналежність до груп ідентичності, визначення іден-
тичності та її елементів, бути толерантним і відкритим до інших.  

Матеріали: роздрукований бланк для кожного з учасників 

Кількість учасників: 14-24 особи 

Необхідний час: до 40 хвилин

Роздатковий матеріал: напишіть ваше ім’я в центрі кола. Потім впишіть у сектори кола по 
одній назві груп, до яких ви належите. Підкресліть ту, приналежність до якої для вас є най-
важливішою.

Інструкція: На початку тренер пояснює тему вправи, яка пов’язана з нашою ідентифікацією себе 
з різними групами, до яких ми належимо. Тренер пояснює учасникам, що роздатковий матері-
ал, який вони одержали, не потрібно кому-небудь показувати, він лише для самих учасників. 
Тренер роздає учасникам роздатковий матеріал і просить їх записати в центрі кола своє ім’я. 
Завдання учасників – записати у 5 вільних секторів назви груп, до яких вони себе відносять. 
Це потрібно зробити спонтанно, не замислюючись довго, що перше прийде в голову. Пізніше, 
якщо вони захочуть, вони можуть змінити назви груп, коли вправа закінчиться. Кожен також 
має вибрати і підкреслити серед названих ним/нею груп ту, яка для нього найбільш важлива.

Підказки: групи, пов’язані з національністю, професією, релігією. Після виконання цього за-
вдання учасники об’єднуються в пари і презентують одне одному свої записи. Вони обгово-
рюють, чому вони раді бути членами тієї чи іншої групи. Тренер пояснює учасникам наступ-
ний крок: «Я буду зачитувати назви різних груп. Якщо яка-небудь з них є у вашому листку, 
встаньте. Сядьте. Коли я дам знак, але якщо ця група вами підкреслена як найважливіша для 
вас – постійте ще трохи, поки я дам знак сісти. Ви не повинні розмовляти під час цього етапу 
вправи, а лише можете спостерігати за ситуацією. Вам не потрібно вставати, якщо ви не хо-
чете афішувати деякі з ваших обраних груп».  

Порада Тренеру – Не поспішайте! Якщо будуть названі групи до яких ніхто не встає, зачекай-
те трохи перш, ніж продовжити називати групи.  

Приклади груп:

 Релігія 
 Етнічне походження 
 Стать 
 Сексуальна орієнтація 

62 Адаптовано з матеріалів міжнародного проекту «Експедиція вглиб культури» (http://www.expedition.org.pl/) 
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 Професія 
 Вік 
 Соціальний статус 
 Хобі, вільний час, інтереси  
 Сім’я  
 Друзі 
 Школа, університет 
 Спорт 
 Доброчинність. Соціальна робота 
 Політична діяльність, партійність 
 Сусіди, дім 
 Регіон 
 Мова 
 Приналежність до меншин 
 Музика і мистецтво 
 Харчові звички: вегетаріанець 

Потім спитайте, хто може додати ще групи, які не були названі, і частиною яких є присутні (які 
є важливими для присутніх)? - Люди, Рівень освіти, Космополіт тощо. 

Обговорення:  
 Що для вас було складно під час виконання завдання? (вислухати багатьох учасників) 
 Як ви почувалися, коли вам довелося стояти одному або в складі дуже малої групи, 
коли інші сиділи? 

 Чи дізналися ви нову інформацію про учасників групи? Чи трапилося щось 
несподіване? 

 Чи були такі групи, учасникам яких було нелегко встати, коли їх оголосили? 
Чи це пов’язано з вашою симпатією до групи (категорії)? Що ви про це думаєте? 

 Ви відкрили для себе під час виконання вправи, що не думали раніше про те, члена-
ми яких різних багатьох груп ви насправді є? Чому? Що ви при цьому відчуваєте? 

 Під час виконання вправи ви мали нагоду пояснити, чому ви встали (обрали ту чи 
іншу групу)? Що ви при цьому відчували? Чи була це комфортна ситуація? Чому? 

 Як ви поясните слово «ідентичність»? Чи легко це пояснити? Як це поняття формуєть-
ся протягом нашого життя? Що впливає на цей процес? 

Коментар: Дуже часто ми не усвідомлюємо, що ми є членами різних груп, тому що це здаєть-
ся очевидним – як стать, колір шкіри, походження. Всі ми належимо до багатьох різних груп в 
різні періоди нашого життя, отже ми не тільки українці чи поляки, чоловіки чи жінки, учні чи 
вчителі. Нам слід пам’ятати, що ми не можемо визначити якусь особу лише на основі статі, 
національності, релігії. Образ кожної людини набагато складніший і часто сама людина не 
може чітко визначити себе. Тим більше це не під силу людям навколо. Тому часто люди на-
вколо вирішують цю проблему шляхом спрощення, створення ярликів, штампів, стереотипів.  
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Матеріали для учасників: 

ВПРАВА 2. ЯРМАРОК ОЗНАК63

Цілі: Проаналізувати, як ми прикріплюємо ярлики членам певних груп. Визначення власної 
ідентичності. Досвід того, як це – носити на собі ярлик, пов’язаний з вашою групою. Розвиток 
почуття емпатії (співчуття).

Матеріали: клейкий папір, маркери.

Кількість учасників: 12-14 особи. 

Орієнтовний час: до 40 хвилин. 

Інструкції: Попросіть учасників подумати про найважливішу частину своєї ідентичності (те, 
що ви підкреслили у попередній вправі). Запишіть 5 позитивних і 5 негативних рис цієї іден-
тичності. Подумайте при цьому, як вашу групу бачать, сприймають в суспільстві (тобто, які 
судження є в суспільстві про цю групу «+» та «-»).

Наприклад: група «сім’я»

«+» «–»

Турбота Залежність

Матеріальне забезпечення Відповідальність

Певність Зайнятість

Стабільність Забирає багато часу

Виховання дітей Клопіт

Тренер роздає учасникам «стікери» і просить записати на них одну негативну рису з вашого 
переліку, яка, на вашу думку, є найбільш несправедливим, хибним судженням, прийнятим 
в суспільстві. Тренер пропонує причепити ярлик на видному місці на одяг. Учасники ходять 

63 Адаптовано з матеріалів міжнародного проекту «Експедиція вглиб культури» (http://www.expedition.org.pl/) 
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по кімнаті і розмовляють один з одним, намагаючись здогадатися з напису на папері, про 
приналежність до якої групи ідеться (до якої групи належить ця чи інша людина). Коли це за-
вдання виконано, учасники повинні зірвати з себе ярлики і викинути їх.

Питання для обговорення:

Як це було, коли ви ходили з ярликом? Як ви почувалися? Чому?

 Що впливало на ваші почуття?
 Якими можуть бути наслідки «таврування» інших?
 Чи доводилося вам коли-небудь бути в ситуації, що вам прикріплюють ярлик? 
Що ви відчували?

 Чи ви використовуєте ярлики, щоб ідентифікувати інших? Чи це важливо і корисно 
для вас?

ВПРАВА 3. ПАВУТИНА УПЕРЕДЖЕНЬ64

Цілі: Усвідомлення того, як себе почуває людина, що є об’єктом стереотипів і забобонів; 
розуміння того, як підтримати людину, що відчуває себе приниженою.

Матеріали: клубок ниток або мотузки.

Кількість учасників: 12-24 особи 

Орієнтовний час: 20 хвилин.

Інструкції: Ведучий розповідає про негативну роль упереджень у відносинах між людьми. 
Обплутана павутиною забобонів, людина відчуває себе безправною, беззахисною, скрив-
дженою. Існує безліч анекдотів щодо певних меншин, які побудовані на негативних стерео-
типах і ярликах. Ведучий просить учасників згадати і назвати певний етнос або іншого пред-
ставника стигматизованої і дискримінованої групи, яка традиційно є об’єктом насмішок і 
анекдотів. Ведучий пропонує комусь із учасників зіграти роль представника даної групи. Важ-
ливо пам’ятати, що дана вправа може бути вкрай травматичною. Важливо підібрати учасни-
ка з стійким емоційним фоном і такого, який не має стосунку до запропонованої групи. Тим 
самим дистанціювати від нього можливі негативні реакції. Вкрай важливо уважно стежити 
за ходом, і після проведення, індивідуально поспілкуватися з учасником, допомагаючи йому 
вийти з вправи та отриманих емоцій. Цей учасник сідає в центр кола на стілець, а всі інші 
починають розповідати анекдоти про цю групу, які засновані на негативних стереотипах і 
забобонах, або висловлювати наявні негативні уявлення. Після кожного негативного вислов-
лювання ведучий обмотує учасника, що представляє меншину, мотузкою, як би обплутуючи 
«павутиною упереджень», до тих пір, поки він / вона не зможе поворухнутися. Ведучий запи-
тує учасника про те, що він зараз почуває. Учасник розповідає про свій стан і про свої почуття.

64 Адаптовано з посібника «Я хочу провести тренинг», Новосибирск 2005г. 
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Питання для обговорення:

Які у вас виникли почуття?

 Ви б хотіли опинитися в ролі такої групи?
 Що варто зробити у подібній ситуації?

Найчастіше в учасників виникає бажання розплутати «героя». Для цього ведучий пропонує 
членам групи згадати щось хороше про цю «групу», поспівчувати йому. Учасники по черзі 
висловлюються, а ведучий в цей час поступово розплутує «павутину». Вправа закінчується, 
коли «учасник» повністю звільнений від «павутини забобонів».

Порада: вкрай важливо обговорити з групою результати, а головне емоції, які виникали в 
міру виконання даної вправи. У дуже багатьох виникає відчуття азарту.

ВПРАВА 4. «ЗРОБИ КРОК»65

Цілі: формування розуміння соціальної нерівності, як джерела дискримінації та відторгнен-
ня; викликати почуття співпереживання з тими, хто від нас відмінний; звернути увагу на не-
рівність можливостей у суспільстві; викликати розуміння можливих індивідуальних наслідків 
належності до певних соціальних меншин чи культурних груп.

Матеріали: Картки з описом ролей, простір (коридор, велике приміщення або майданчик на 
відкритому повітрі)

Кількість учасників: від 15-20. Кількість може бути збільшена в залежності від потреб. 

Орієнтовний час: близько 60 хвилин.

Інструкція: Учасники отримують картки з соціальними ролями. Вони не мають показувати 
їх нікому, прослідкуйте за цим. Поставте їм завдання – увійти в образ отриманої ролі. Допо-
могти цьому можуть наступні дії: заплющіть очі, спробуйте уявити,як виглядає людина, роль 
якої ви отримали, спробуйте уявити та дати відповіді на наступні питання: 

 Для початку пригадай те, яким було ваше дитинство та дай те відповіді на запитання: 
У якому будинку ви народилися? В які ігри грали в дитинстві? Як проводили час із 
батьками?

 Яким є ваше повсякденне життя сьогодні? Хто ваші друзі? Що ви робите, про що ду-
маєте уранці, в другій  половині дня, надвечір? Як проводите вихідні? Де проводите 
канікули? Що вас хвилює, про що ви турбуєтеся? 

Перед початком проведення вправи наголосіть учасникам, що вони мають дотримуватися 
повної  тиші й  уникати будь-яких реплік і коментарів під час вправи. Попросіть їх стати в одну 
лінію як на «старті». Ви зачитуєте список ситуацій . Кожного разу, коли хтось із учасників може 

65 Адаптовано з посібника «Компас» (eycb.coe.int/compass/ru/) 
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ствердно відповісти на зачитане висловлювання – він\вона мають зробити крок уперед. За-
читуйте по одній  ситуації . Після кожної  з них робіть паузу і давайте можливість учасникам по-
дивитися на власне розташування стосовно інших. Не допускайте коментарів та розпитувань. 
Коли ситуації завершаться, попросіть учасників запам’ятати місце, де вони стояли. Дайте їм 
пів-хвилини – хвилину для виходу з ролей. 

Задайте перше питання:
 Яке враження від участі у вправи у них взагалі? 
 Які відчуття виникали при просуванні вперед чи стоянні на місці?
 У який  момент ви помітили, що інші значно відстають?
 Які відчуття виникли, коли ви почали значно відставати?
 Які припущення можуть бути висловлені щодо ролей ? (На цьому етапі учасники 
можуть «розкрити» свої  ролі. Але перед розкриттям, обов’язково дайте можливість 
учасникам висловити припущення). Під час обговорення з’ясуйте, на основі якої  
інформації  учасники «входили» в ролі— достовірна чи сумнівна вона – преса, книж-
ки, анекдоти, чутки, стереотипи тощо). 

 Чи легко було виконувати свої  ролі? Чому? 
 Чи відображає вправа реальну ситуацію становища різних людей  у суспільстві? 

Ситуації  та події  (питання, які ви зачитуєте учасникам): 
 Ви ніколи не відчували фінансових труднощів.
 У вас пристой не житло з телевізором, окремим телефоном.
 Ваша мова, релігія та культура користуються повагою в суспільстві. 
 Люди навколо зважають на ваші соціальні та політичні погляди.
 До Вас часто звертаються за порадою щодо різних питань – Вас поважають.
 Коли Вас зупиняє міліція, – Ви не бої теся ускладнень.
 Ви знаєте, до кого звертатися за порадою та допомогою у разі потреби та не бої теся 
відмови.

 Ви ніколи не відчували дискримінації  через власне походження, через те, ким Ви є.
 Ваші соціальні та медичні гарантії  повністю відповідають вашим потребам.
 Раз на рік ви можете дозволити собі пої хати на відпочинок, у вас на це вистачає коштів.
 Ви можете дозволити собі запрошувати друзів на вечерю раз на тиждень, у вас є, 
чим ї х пригостити.

 Ваше життя – цікаве, своє май бутнє ви бачите в позитивному світлі.
 Ви можете собі дозволити роботу чи хобі за власним вибором.
 Ви не відчуваєте ризику зазнати знущань чи переслідувань на вулиці через ваше 
походження чи через те, ким Ви є.

 Ви можете і берете участь у загальнонаціональних чи місцевих виборах.
 Ви вільно святкуєте релігій ні свята з рідними та близькими. 
 Ви маєте можливість брати участь у міжнародних програмах, поїздках за кордон. 
 Мінімум раз на тиждень ви можете собі дозволити собі ходити до театру чи кіно – 
вам це по кишені. 

 Вам не доводиться переживати про май бутнє свої х дітей . 
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 Ви можете дозволити собі купівлю стильного нового одягу як мінімум раз 
на три місяці. 

 Ви можете собі дозволити виявляти закоханість до будь-кого.
 Ви користуєтеся визнанням та повагою в суспільстві, в якому живете. 
 Ви можете користуватися перевагами, що дає Інтернет. 

Ролі, які ви роздаєте учасникам (роздрукуйте та розріжте на окремі аркуші)

Ви – манекенниця, ваш батько – колишній  
чорношкірий  студент із Сомалі Ви – водій  таксі у провінцій ному місті 

Ви – 27-річний  безхатченко Ви – студент-першокурсник із багатодітної  сім’ї , 
батьки – будівельники 

Ви – 19-річний  син селянина з віддаленого 
від центру області села Ви – журналіст молодіжного радіо 

Ви – продавець у магазині Ви – донька відомого актора, навчаєтесь у театрально-
му інституті й  знімаєтесь у молодіжних серіалах 

Ви – колишній  народний  депутат, голова 
консалтингової  фірми 

Ви – сирота, що після закінчення школи-інтернату 
вступив до ПТУ 

Ви – безробітна мати-одиначка Ви – непрацююча мати двох дітей , її чоловік 
на заробітках за кордоном 

Ви – донька директора місцевого банку, 
навчаєтеся в університеті 

Ви – син емігранта-китай ця, який  зробив серй озний  
бізнес на ресторанній  справі 

Ви – дівчина-мусульманка з кримських татар, які 
переї хали сюди, ви проживаєте разом з батьками Ви – власник успішної  експортно-імпортної  фірми 

Ви – вчителька з рай онного центру Ви – пенсіонер, у минулому працівник взуттєвої  
фабрики 

Ви – молодий  хлопець з інвалідністю, 
який  пересувається лише в колясці 

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

Ви – 17-річна ромка, яка навіть не закінчила 
середню школу й  кочує разом із матір’ю Ви – незаконний  мігрант із Сомалі похилого віку 

Ви – безробітний  педагог Ви – пенсіонерка, чия донька вже два роки 
за кордоном на заробітках 

ВПРАВА 5. «МІЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ» / 
«КОЛИ Я БУВ ДИСКРИМІНОВАНИЙ»66

Цілі: посилити усвідомлення того, що відчувають люди, коли їх дискримінують; подумати 
над тим, яка різниця – бути частиною групи, чи бути виключеним з групи іншими людьми. 

Матеріали: папір, кольорові стрічки, липучка. 

Кількість учасників: обмежень не має, але для оптимального обговорення в групах орієнтов-
на кількість від 12 до 24 осіб.

Орієнтовний час: 40-60 хвилин, в залежності від розміру групи.

66 Адаптовано з матеріалів міжнародного проекту «Експедиція вглиб культури» (http://www.expedition.org.pl/) 
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Інструкція: Кожний учасник одержує аркуш паперу. На одній стороні аркуша напишіть про 
ситуацію з вашого життя, коли ви були дискриміновані. Після цього на кольорових стрічках 
паперу напишіть 3 емоції, які ви в цей момент відчували. На другій стороні аркуша опишіть 
ситуацію, коли ви були учасником групи, в якій ви відчували позитивні емоції, пов’язані з 
владою і повагою, та мали перевагу над іншими. Після цього напишіть на стрічках три емоції, 
які ви відчували в цей момент. 

Наступний крок:
1. Учасники працюють в парах, розмовляють одне з одним про ситуації дискримінації і по-

рівнюють свої емоції, пов’язані з цими ситуаціями. 
2. Потім учасники змінюють пари на нові і розмовляють одне з одним про ситуацію пере-

ваги і порівнюють свої емоції. 

Наступний крок: 

Після обговорення учасники прикріплюють свої стрічки з емоціями на стіну під двома катего-
ріями: «дискримінація» і «прийняття в групі».

Питання для обговорення: 
 Що було важко при виконанні цієї вправи? Що було легко і чому?
 Коли ви обговорювали ситуації в групах, ви знайшли більше подібного чи відмінного 
у ваших емоціях? 

 Який зв’язок між цими двома переліками емоцій ви можете побачити? Чи взагалі іс-
нує який-небудь зв’язок? 

 Які міркування виникли у вас з цього приводу?

ВПРАВА 6. ФАКТИ ТА СТЕРЕОТИПИ67

Цілі: сформувати розуміння різниці між фактом та стереотипом. Проаналізувати чинники, які 
впливають на формування стереотипів та визначити можливі способи перевірки достовірності.

Матеріали: бланки для кожного з учасників, ручки. 

Кількість учасників: до 20-30 осіб.

Орієнтовний час: до 30 хвилин. 

Інструкція: кожен учасник одержує аркуш паперу. Після ознайомлення з текстом попросіть 
учасників зробити помітки навпроти кожного з тверджень літерою Ф – факт, С – стереотип. 
Попросіть учасників порівняти результати роботи в парах.

Запитання: 
 Чи легко було визначитися? 
 У яких моментах було складно? 
 Чого не вистачало для більш виваженого рішення?

67 За матеріалами навчального семінару «Навчання толерантності на прикладі Холокосту» 
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Пояснити, що прийняття правильного рішення щодо тверджень часто потребує перевірки, 
додаткових джерел інформації.

Запитання: 
 Як відрізнити факти від стереотипів?
 Як і на основі чого формуються стереотипи. 
 Як впливають стереотипи на наше життя?

Матеріали для учасників:

• Повні люди – привітні.
• В Україні проживає понад 100 національностей.
• Більшість сенаторів США – чоловіки.
• Аборигени – люди відсталі.
• Усі шведи – світловолосі
• Політики – люди безчесні.
• Усі українці люблять сало.
• Більшість інвалідів не можуть займатися спортом.
• Темношкірі більш схильні до занять спортом ніж до інтелектуальної праці.
• Хворі на СНІД – люди аморальні.
• Усі президенти України – чоловіки старші за 35 років.
• Араби – люди імпульсивні.
• Християни – люди високих чеснот.
• Яблуні родять влітку.
• Українські чорноземи – найкращі

ВПРАВА 7. СВІТ ЯК СЕЛО В СТО ЖИТЕЛІВ68

Ціль: сприяти розвитку соціальної сприйнятливості, довіри, вміння вислуховувати один од-
ного; обговорити прояви толерантності та нетерпимості в суспільстві; навчання міжкультур-
ному розумінню і толерантному поводженню в міжетнічних відносинах.

Матеріали: роздруковані матеріали для учасників. 

Кількість учасників: 15-25 учасників.

Орієнтовний час: близько 30 хвилин. 

Інструкція: Прочитайте текст про село у сто жителів. 

Обговоріть у групі наступний перелік питань: 
 Які думки виникли після прочитання?
 Які ознаки розмаїття людської спільноти названі?

68 За матеріалами навчального семінару для вчителів «Джерела толерантності» 



119

 Чим відрізняється це «світове село» від місця, де ви проживаєте?
 Як би ви почували себе його жителем? Поясніть.
 Опинися ви в такому селі, чи потребували б ви толерантності до себе з боку інших? 
У яких сферах?

 Хто в цьому селі очікував би від вас толерантності?
 Складіть у групах 3-4 закони співжиття, які унеможливлюють конфлікти, викликані 
розмаїттям. 

Матеріали для учасників:

ЯКЩО СКОРОТИТИ ВСЕ ЛЮДСТВО ДО СЕЛА В СТО ЖИТЕЛІВ
Беручи до уваги всі пропорційні співвідношення, от як виглядатиме населення цього села:

• 60 азіатів 
• 12 європейців 
• 5 північноамериканців (США і Канада) 
• 8 латиноамериканців 
• 14 африканців 
• 1 житель Океанії

• 49 будуть жінками, 51 – чоловіками
• 82 – НЕ білими, 18 – білими
• 89 – гетеросексуальними, 

11 – негетеросексуальними
• 33 – будуть християнами, 67 – не християнами

• 5 людей володітимуть 32% всього світового багатства
• у 80 не буде достатньо житлових умов
• 25 осіб будуть жити на 1 долар на день (а 50 осіб – на 2 долари в день)
• 50 недоїдатимуть, а 1 вмиратиме з голоду
• у 33 не буде доступу до чистої питної води
• у 24 не буде електрики (а 76% з тих, у яких буде електрика, будуть його використовувати переважно 

для освітлення в темний час доби)
• 67 будуть безграмотними
• 1 (тільки один) матиме вищу освіту
• 1 буде ВІЛ інфікований
• 1 помре
• 2 народяться (і до 2025 року населення села досягне 133 осіб)
• тільки у 7 буде доступ до Інтернету
• 10 будуть залежні від алкоголю (4 жінки і 6 чоловіків)

• Якщо подивитися на світ з цієї точки зору, стає ясно, що потреба в ухваленні, розумінні, терпимості, 
освіті дуже висока. Подумай про це.

• Якщо сьогодні з ранку ти прокинувся здоровим, ти щасливіший, ніж 1 мільйон чоловік, 
які не доживуть до наступного тижня.

• Якщо ти ніколи не переживав війну, самотність тюремного ув’язнення, агонію тортур або голод 
ти щасливіше, ніж 500 мільйонів людей у світі.

• Якщо ти можеш піти в церкву, мечеть або синагогу без страху і загрози ув’язнення або смерті, 
ти щасливіший, ніж 3 мільярди чоловік в цьому світі.

• Якщо у твоєму холодильнику є їжа, ти одягнений і взутий, у тебе є дах над головою і постіль, 
ти багатший, ніж 75% людей світі.

• Якщо твої батьки живі і залишаються в шлюбі, тобі дуже пощастило.
• Якщо у тебе є рахунок в банку, гроші в гаманці і трохи дріб’язку в скарбничці, ти належиш 

до 8% забезпечених людей у цьому світі.
• Якщо ти читаєш цей текст, ти благословенний тричі, тому що: хтось подумав про тебе; 

ти не належиш до тих 2 мільярдів людей, які не вміють читати.
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ВПРАВА 8. БУТИ МЕНШИНОЮ69

Ціль: усвідомлення механізмів дії дискримінації; формування персонального несприйняття 
проявів дискримінаційного поводження. 

Матеріали: цукерки чотирьох видів.

Кількість учасників: 16-24 учасники, бажано парна кількість.

Орієнтовний час: близько 60 хвилин.

Інструкція: підготуйте цукерки 4 видів по числу учасників, запропонуйте учасникам розібра-
ти їх. Не дозволяйте брати цукерки тим, хто одягнутий у червоне (виберіть будь-який один 
колір), чи визначіть ще одну з характеристик, за якою ви можете виокремити певну, невелику 
кількість учасників. 3-4 людини для стандартної тренінгової групи – це максимум. Об’єднайте 
учасників в групи за видом цукерок. Тих у кого немає цукерок, попросити залишити аудито-
рію. Не давайте ніяких пояснень. Поясніть іншим учасникам завдання: під час виконання 
наступної вправи їм не дозволяється спілкуватися з тими, хто одягнутий у червоне (чи інша 
характеристика, яку ви обрали) чи допускати їх до участі у роботі груп. Цукерки вони можуть 
з’їсти тільки після виконання вправи, якщо дотримуватимуться правил. Запитайте в учасни-
ків, хто на їх думку як правило зазнає утиску у громаді, суспільстві? У чому це проявляється? 
Попросити навести приклади такого утиску. Поставте завдання: намалювати плакат на тему 
«Не допустити дискримінації меншин у громаді». Запросіть учасників, які вийшли, до ауди-
торії. Запропонуйте їм попрацювати разом з іншими учасниками. Усі їх запитання ігноруйте. 

По завершенню роботи в групах повісьте плакати. Запитайте аудиторію, що зображено на 
малюнках.

Після презентації плакатів перейдіть до обговорення ситуації за питаннями:

 Навіщо ми виконували цю вправу?
 Як ви почувалися під час її виконання?

Запитати учасників з числа більшості, що вони думають про почуття тих, хто виявився мен-
шістю? Як вони почувалися? Чому? Запитати представників виокремленої групи: як вони 
себе почували? Що вони думають з приводу поведінки більшості? Чому ті так діяли? Якими 
були почуття «більшості»?

Важливо розуміти, що жорстка модель поведінки, яка є вимогою цієї гри, може бути трав-
матичною для учасників. Не давайте грі доходити до фізичних конфліктів під час групової 
роботи та образливих обопільних звинувачень під час обговорення. Допоможіть учасникам 
вийти з гри, акцентуючи увагу на механізмах роботи дискримінації. Переведіть дискусію у 
площину «дискримінація – обмеження». 

69 Адаптовано на основі практичного керівництва «Використання театральних методик» у навчанні за принципом 
«рівний-рівному» 
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ВПРАВА 9. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОТЯГ/КУПЕ70

Цілі: проаналізувати стереотипи та упередження, які мають учасники про інших людей  та 
меншини; розглянути, як сприй мають учасники представників різних меншин. Підвищити 
рівень власного усвідомлення про власні межі толерантності. Обговорити різні цінності та 
стереотипи учасників. 

Матеріали: аркуш паперу та ручки для учасників.

Кількість учасників: мінімум 5 – максимум 30 учасників.

Орієнтовний час: 90 хвилин – 2 години. 

Інструкції:
Крок перший: Попросіть кожного з учасників індивідуально обрати 3 особи, з якими б 
вони хотіли подорожувати най більше, та три людини, з якими б вони хотіли подорожувати 
най менше. Після того, коли всі зробили свій  вибір, запропонуй те учасникам об’єднатись в 
групи – від чотирьох до п’яти осіб та попросіть ї х: 

 Поділитись свої ми особистими виборами та причинами, чому вони зробили саме 
такий  вибір. 

 Порівняти ї хні вибори та причини, знай ти відмінності та спільне. 
 Зробити спільний  список людей  (відмічаючи плюсами людей , з ким би вони хотіли 
ї хати, та мінусами – тих, з ким не хотіли б). 

Крок другий: В спільному колі попросіть кожну групу презентувати свої  висновки, включа-
ючи причини власного вибору. Учасники також мають пояснити, в яких «випадках» було 
най більше непогоджень в групі. 

Обговорення та оцінка 
Дискусія базуватиметься на результатах роботи груп. Порівняння результатів роботи різних 
груп є гарним початком дискусії . Можна продовжувати такими питаннями: 

 Наскільки реалістичною є представлена ситуація? 
 Чи хтось з учасників колись на власному досвіді стикався з такою ситуацією? 
 Які фактори були основними, коли Ви робили свій  вибір? 
 Якщо групам не вдалося домовитись, чому це сталось? 
 Що було най важчим в цій  вправі? 
 Які фактори заважали Вам досягти згоди? 
 Які стереотипи пробуджує список пасажирів? 
 Чи містяться ці стереотипи в описі вправи, чи вони походять з нашої  уяви? 
 Звідки ми взяли наші уявлення? 
 Як би Ви почувались в ситуації , коли ніхто не хотів би ї хати з Вами в купе? 

70 За матеріалами посібника «Вчимося бути толерантними Тренінговий  курс для молоді», Донецьк, 2008
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Сценарій  гри
Ви сідаєте в потяг «Східний  експрес» для здій снення подорожі з Харкова до Лісабона. По-
дорож триватиме 4 дні. Ви маєте білет в купей ному вагоні, і будете ї хати з трьома іншими 
пасажирами. З ким би з наведених нижче пасажирів ви б хотіли подорожувати? 

 Повія;
 Афроамериканець;
 Неформал (скінхед);
 Актор з гітарою;
 Депутат;
 Спортсмен;
 Ромка;
 Мусульманин – фундаменталіст; 
 Єврей ;
 Біженець; 
 Нелегальний  заробітчанин; 
 П’яний  пасажир;
 ВІЛ-інфікований ;
 Наркоман;
 Селянин з купою великих торб;
 Вагітна жінка;
 Людина з місць позбавлення волі; 
 Людина на інвалідному візку; 
 Гомосексуал;
 Батько з малою дитиною. 

ВПРАВА 10. ВГАДАЙТЕ, ХТО ПРИЙДЕ ДО НАС НА ВЕЧЕРЮ? (РОЛЬОВА ГРА)71

Цілі: проаналізувати «повідомлення»/установки, які ми отримуємо від наших родин про 
людей , що походять з різних культур та соціальних груп; проаналізувати цінності, які переда-
ються з цими установками; підняти рівень власного усвідомлення про роль сім’ї  у передачі 
суспільних цінностей . 

Матеріали: копії  рольових карток. Папір та ручки для спостерігачів. По можливості, картки з 
ролями, які можуть кріпитися до одягу акторів.

Кількість учасників: Будь-який , але мінімум 8 осіб. 

Орієнтовний час: 45 хвилин.

71 Адаптовано з матеріалів міжнародного проекту «Експедиція вглиб культури» (http://www.expedition.org.pl/) 
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Інструкції : поясніть групі, що ця рольова гра має на меті дослідити роль сім’ї  у «передачі» 
уявлень про людей , які належать до інших соціальних та культурних груп. Запросіть 4 волон-
терів, які будуть виступати акторами (в ідеалі дві дівчини та два хлопця), та 4 інших, які будуть 
спеціальними спостерігачами. Решта учасників є звичай ними спостерігачами. Попросіть кож-
ного зі спеціальних спостерігачів дивитися за окремими акторами та записувати аргументи, 
які вони використовують. Вирішіть, хто за ким спостерігатиме. Роздай те кожному з акторів 
рольові картки, та дай те ї м 2-3 хвилини на входження в роль. Підготуй те сцену. Поставте пів-
колом 4 крісла та поясніть, що це вітальня в домі, де розгортається сімей на дискусія. Дай те 
сигнал для початку. Вам необхідно вирішити, як довго триватиме вистава, в залежності від 
того, як розгортаються події . 15 хвилин є достатнім часом для такої  вистави. 

Обговорення та оцінка 

Починай те оцінку з надання слова акторам. Запитай те ї х, як вони почувалися. Потім попро-
сіть спостерігачів по черзі прочитати аргументи, які використовували актори для того, щоб 
переконати інших. 

Продовжуй те загальну дискусію: 
 Чи були ці аргументи схожими на ті, що Ви чули або можете почути в Вашій  родині? 
 Чи була б якась різниця, якщо б хлопець мав би такий  самий  колір шкіри, що і дівчина? 
 Чи розвивались би події  по-іншому, якщо б не дівчина привела до дому хлопця, а 
хлопець дівчину? 

 Що б сталось, якщо б дівчина оголосила б в родині, що вона має стосунки з іншою 
дівчиною? 

 Що б сталось, якщо б хлопець знай омив родину зі свої м хлопцем? 
 Чи можете Ви сказати, чи типовий  це конфлікт сьогодні, чи це відлуння минулого?
 Чи маєте Ви знай омих, які пережили подібні конфлікти? 

Рольові картки 

Дочка – ти вирішила повідомити свою родину про свої  наміри жити з чорношкірим хлопцем. 

Ситуація: ти починаєш рольову гру. Ти повідомляєш свою родину, що збираєшся жити зі 
свої м хлопцем і він чорношкірий . Намагай ся відстоювати своє рішення, аргументуючи своєю 
готовністю протистояти упередженням щодо відносин між молодими людьми, особливо мо-
лодими людьми різного походження. 

Мати – твоя дочка має дуже близькі стосунки з чорношкірим хлопцем. 

Ситуація: ти дуже сильно любиш свою дочку і не можеш зрозуміти, як вона могла таке з вами 
зробити. Ти підтримуєш свого чоловіка у всьому, що він каже. Ти не залякуєш свою дочку, а 
скоріше відчуваєш жаль до самої  себе за той  біль, якого тобі завдає дочка. Ти впевнена, що 
чорношкірий  хлопець покине твою доньку, і вона буде сильно страждати. 
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Старший  брат – у твоєї  сестри чорношкірий  хлопець, з яким в неї  дуже близькі стосунки. 

Ситуація: в принципі, тобі «фіолетово», що твоя сестра зустрічається з чорношкірим хлоп-
цем, і взагалі ти відстоюєш права людей  на свободу особистих відносин. Тим не менш, коли 
твоя мама каже, що скоріш за все він покине твою сестру, ти починаєш думати, що він ї ї  ви-
користовує. Ти демонструєш своє занепокоєння і хочеш захистити свою сестру. 

Батько – твоя донька зустрічається з чорношкірим хлопцем, з яким в неї  розвиваються дуже 
близькі стосунки. 

Ситуація: у цьому домі твоє слово – закон! Ти зовсім не схвалюєш стосунки своєї  доньки з 
цим чорношкірим хлопцем. Ти живеш згідно моральних норм, і тобі не все одно, що скажуть 
люди. Ти не вважаєш себе расистом, але ж стосунки доньки з чорношкірим – це щось інше. 
Уяви собі суворого батька та аргументуй  свою позицію, як зробив би він. 

ВПРАВА 11. В НАШОМУ ПІД’Ї ЗДІ (РОЛЬОВА ГРА)72

Ціль: проаналізувати наше ставлення до людей  з різних культурних та соціальних груп; роз-
глянути різні стратегії  вирішення проблем. Замислитись над лімітами толерантності; розгля-
нути взаємозв’язок між дискримінацією та конфліктами інтересів. 

Матеріали: Копії  рольових карток. Копії  нотаток для спостерігача. Копії  «підказки для знахо-
дження рішення». Ручки та папір для спостерігачів. 

Кількість учасників: Мінімум 10 – максимум 25 учасників.

Орієнтовний час: 1,5-2 години.

Інструкції : скажіть учасникам, що вони гратимуть ситуацію, яка могла б статись в повсякден-
ному житті кожного, після чого прочитай те сценарій :

«Поряд з вашим домом є багатоповерхівка. Одну з квартир орендують іноземні студен-
ти, до яких часто приї здять друзі, також іноземці, і які дуже часто організовують ве-
чірки. Дехто з сусідів, особливо ті, що живуть поруч з студентською квартирою, вто-
мились, вони роздратовані такою ситуацією та жаліються, що студенти та ї хні друзі 
шумлять, заважають ї м спати та не прибираються в під’ї зді. Сусіди організовують збори 
мешканців для того, щоб вирішити проблему».

Попросіть волонтерів зіграти ролі сусідів. Вам потрібно мінімум 6 і максимум 9 волонтерів. Ре-
шта учасників є спостерігачами. Роздай те волонтерам рольові картки, а спостерігачам аркуші 
для нотаток. Дай те учасникам 5 хвилин, щоб вони подумали що будуть робити. Розіграй те 
дискусію протягом 10 хвилин, а потім не перериваючи процесу, роздай те «акторам» картки 

72 За матеріалами посібника «Вчимося бути толерантними Тренінговий  курс для молоді», Донецьк, 2008
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з «порадами щодо розв’язання конфліктів». Після цього нехай  вистава триває ще 10 хвилин. 
За власним рішенням Ви можете перервати або продовжувати виставу. 

Обговорення та оцінка: попросіть учасників зібратись разом в коло для групової  дискусії , яка 
має складатись з двох частин: 

1. Рольова гра. Поговоріть з учасниками про те, що сталося під час гри, використовуючи 
питання: 

 Що записали спостерігачі, і якими були ї хні враження від того, що сталось 
під час гри? 

 Як себе почували актори? Чи було важко вжитись в роль, що була запропонована? 
Що було робити най складніше? А що най легше? 

 Чи відчули учасники різницю між першою та другою діями, а саме після того, 
як отримали «поради з вирішення конфліктів»? 

 Які аргументи використовувались під час суперечки? Чи ґрунтувались вони на фактах 
або емоціях? 

 Чи було легше знай ти аргументи на користь студентів або проти них? 
 Звідки люди брали свої  аргументи? Чи була проблема вирішена і чи всі задоволені 
результатом? 

 Чи було рішення справедливим? Або якась з сторін мала й ти на більші поступки? 
 Які альтернативні рішення могли б бути у цій ситуації ? 

2. Ситуація в реальному житті 

Коли всі мали змогу висловитись, Вам необхідно допомогти групі проаналізувати та подума-
ти над питаннями, які зачепили у цій вправі. Ви можете започаткувати дебати за допомогою 
таких питань: 

 Чи відображає рольова гра певний аспект реального щоденного життя? В чому 
схожість, а в чому відмінність реального життя від рольової  гри? Чи не здається Вам, 
що були перебільшення? 

 Хто з персонажів най більш реалістично відобразив людей , яких ми зустрічаємо 
в реальному житті? 

 Коли ми стикаємось з конфліктом, до якого залучені люди різного культурного 
походження, чи ми шукаємо вирішення, яке б задовольнило всіх або ми скоріше 
нав’язуватимемо нашу точку зору та будемо тиснути на тих, хто думає та відчуває 
не так, як ми? 

 Наскільки конфлікт, насправді, відноситься до відмінностей  в культурі? Можливо, 
це щось інше, наприклад, особистісні та економічні інтереси? 

 Чи хтось з учасників мав справу з подібним конфліктом? Якими були обставини? 
Якщо з Вами такого ніколи не відбувалось, як Ви вважаєте, чому? 
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Поради ведучому: 

Приділяй те особливу увагу тому, як відбувається гра, оскільки ї ї  події  впливають на весь 
подальший  процес проведення та обговорення вправи, наприклад, Вам може не знадо-
биться використовувати «поради для вирішення конфліктів», і після того, коли Ви будете 
вести дискусію, треба буде визначитись, як збалансувати обговорення групової  динамі-
ки, процесу прий няття рішень в групі та співставлення даної  гри з реальним життям». 
Май те на увазі, що є 2 різних інструкції  «порад щодо вирішення конфлікту»; інструкція 
1 для «головуючого зборів» та інструкція 2 для інших гравців. Від того, що відбувається 
в грі, і буде залежати хто отримає інструкцію 1. Якщо гравці вирішили демократичним 
шляхом, хто головуватиме на зібранні, дай те інструкцію 1 цій  людині, в іншому випадку 
віддай те ї ї  лідеру комітета жильців. 

Рольові картки 

Молодий  іноземець. Ти розумієш мову краї ни, де ти тепер живеш дуже добре, але ти не 
розумієш, чому твої  сусіди настільки негативно налаштовані. На твою думку, ти і твої  друзі 
студенти поводяться абсолютно чемно. Ти не пої деш з квартири ні за яких обставин. 

Голова комітету мешканців. Твоя квартира далеко від тої , де живуть іноземні студенти. Осо-
бисто тебе вони не непокоять і не заважають тобі. Але ти не любиш іноземців і не хочеш щоб 
вони, взагалі, мешкали з тобою в одному домі. 

Молода пані (25-30 років). Ти живеш сама і теюе не лякають молоді студенти, оскільки вони 
здаються тобі дуже дивними та «не такими», як ти. 

Молода людина. Ти також студентка. Ти і гадки не маєш про проблему, яку всі обговорюють, 
але ти хочеш переї хати в квартиру, де живуть іноземні студенти. 

Біженець. Ти також іноземець, хоча і не з тієї краї ни, що студенти. Ти і твоя родина дуже рідко 
спілкуєтесь з людьми з вашого під’ї зду. Ні тобі до них, ані ї м до тебе не має справи. У тебе 
ніколи не було проблем з кимось з сусідів, хіба що ти почуваєшся доволі ізольованим. 

Пара похилого віку (цю роль мають грати 2 особи). Ви обидва знаєте і добре усвідомлює-
те проблеми, які змушують людей  покинути ї хню батьківщину та почати нове життя в іншій  
краї ні. Ви підтримуєте організацію, яка зай мається допомогою краї нам, що розвиваються. 

Безробітний  сусід. Ти абсолютно не погоджуєшся з політикою, що дозволяє іноземцям жити 
і працювати в твої й  краї ні. Ти впевнений , що іноземці мають допускатись в краї ну тільки як 
туристи. 

Власник квартири. Молоді іноземці завжди виплачують ренту вчасно і ти не хочеш втрача-
ти прибутку з тієї  квартири. Але ти не дуже любиш іноземців і розглядаєш цей  конфлікт як 
можливість підняти плату для іноземних студентів. З іншого боку, у тебе також є можливість 
здати ї м іншу квартиру на околиці міста. 
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Інструкції  для спостерігачів: 

Вашою роботою є помічати най менші деталі в ході «вистави» та записувати аргументи, які 
наводяться в дискусії . 

Особливу увагу звертай те на такі питання:

 Чи поважають дієві особи одна одну? Чи говорять по черзі, або перебивають один 
одного? Чи всі говорять одночасно? Або одна або дві людини намагаються нав’язати 
власну точку зору?

 Чи хтось намагається «очолити» дискусію та вести зустріч?
 Які аргументи використовують «актори»?
 Чи стались якісь зміни у ставленнях та поведінці гравців після того, як вони отримали 

«поради щодо вирішення конфліктів»? 

Картка 1 – поради для знаходження спільних рішень. Ця картка для людини, яка головує на 
зібранні. 

Зауважте: якщо в процесі гри нікого не обрали на головування демократичним шляхом, ця 
картка надається тому, хто грає роль Голови комітету мешканців... 

Ведіть зібрання. Вас вже було обрано демократичним шляхом для того, щоб вести це зібран-
ня. Продовжуй те. Слідуй те порадам нижче. 

Голова комітету мешканців: Отже, досі на цьому зібранні не було обрано головуючого, тож 
запропонуй те ідею, що на зустрічі повинен бути голова, і що необхідно демократично ви-
рішити, хто це буде. Вашою ціллю є стати головою на зборах, а причиною такої  пропозиції  
є факт, що Ви і так є лідером комітету мешканців. Якщо всі інші погоджуються, залиште цю 
картку у себе та слідуй те рекомендаціям для голови нижче. Якщо оберуть когось іншого, 
передай те цю картку обраній  людині, а собі візьміть й ого/ї ї  картку. 

Поради для головуючого зустрічі

Вашою задачею є збереження порядку та полегшення процесу переговорів. Вам необхідно 
переконатись, що: 

 Кожен з учасників мав/мала шанс висловитись. 
 Люди висловлюються по черзі. 
 У разі необхідності встановіть обмеження часу для кожного з учасників і не 
дозволяй те нікому перевищувати цей  ліміт. 

 Не дозволяй те використовувати ненормативну/образливу лексику та забезпечуй те 
дотримання усіма учасниками зібрання головної  й ого теми. 

 Намагай тесь підживлювати дискусію та додавати ї й  позитиву. 
 Тримай те людей  в рамках цілі зібрання. Ціллю є віднай ти вирішення проблеми. 
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Картка 2 – поради для знаходження спільних рішень. Ця картка для всіх учасників, окрім 
людини, яка головує на зібранні. 

• Подумай те, що Ви можете зробити в рамках своєї  ролі, намагай тесь знай ти рішення. 
• Слухай те активно та поважай те право всіх на висловлення. 
• Намагай тесь пов’язувати те, що ви говорите, з тим, що ви сказали раніше. 
• Коли настає Ваша черга говорити, починай те з короткого огляду (резюме) того, що сказа-

ла людина перед Вами. 
• Намагай тесь розрізняти факти та ваші думки. 
• Намагай тесь не спрямовувати дискусію в інше русло, дотримуй тесь теми, фокусуй тесь на 

проблемі студентів та необхідності знай ти рішення, не використовуй те інші факти, думки, 
або ідеї , які ви можете знати або мати. 

ВПРАВА 12. ДЕРДІАНЦІ (РОЛЬОВА ГРА)73

Дердіанці – це гра, що симулює зустріч двох культур. Знай діть ключ до поведінки в іншій  
культурі, проаналізуй те результати зустрічі з іншою культурою.Команда інженерів виї жджає 
до іншої  краї ни, щоб навчити місцевих людей , як збудувати міст. 

Матеріали: Цупкий  папір (картон), клей  (скотч), ножиці, ліній ка, олівець, опис гри для дерді-
анців та інженерів. Дві кімнати. 

Кількість учасників: мінімальна – 12 осіб, які діляться на дві групи. 

Орієнтовний час: 1,5-2 години, разом з підсумком. 

Інструкції: Залежно від чисельності групи, 4-8 осіб грають роль колективу інженерів, які по-
винні навчити дердіанців, як збудувати міст. Цей  колектив отримує інструкцію і виходить до 
іншої  кімнати. 

Решта зображає дердіанців. Вони отримують інструкції , приготовлені для дердіанців. Якщо 
учасників є занадто багато, можна також створити групу (2-3 особи) спостерігачів, які тільки 
спостерігають і нотують. Цих спостерігачів попередньо не знай омлять з культурою дердіан-
ців, тому на початку вони залишаються в іншій  кімнаті разом з інженерами. 

Рефлексія і оцінка. Підсумок. 

Після закінчення гри дві групи учасників записують на аркуші фліпчарту свої  спостереження 
стосовно трьох пунктів: 

1) Факти. 
2) Відчуття. 
3) Інтерпретації . 

73 За матеріалами посібника «Вчимося бути толерантними Тренінговий  курс для молоді», Донецьк, 2008
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Під час пленарної  сесії  слід обговорити такі запитання: 
 Най частіше ми думаємо, що інші думають так само, як і ми. 
 Дуже часто ми інтерпретуємо різні ситуації  відразу, не усвідомлюючи відмінності у 
поведінці, які виникають з культури. 

 Як були поділені ролі / Яку роль відігравав я? Як я почував себе у свої й  ролі? 
 Чи те, як я бачу себе у свої й  ролі, співпадає з тим, що бачать інші? 
 Який  вплив на моє культурне середовище має роль, яку я відігравав? 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ДЕРДІАНЦІВ 

Ситуація. Ви живете в краї ні, що називається Дердія. Від най ближчого міста, де є ярмарок, 
ваше село відділяє глибока долина. Щоб дістатися до ярмарку, вам треба мандрувати два 
дні. Якщо б над долиною був міст, то ви могли б дістатися за 5 годин. 

Уряд Дердії  уклав угоду з іноземною фірмою, яка повинна надіслати до Вас групу фахівців, 
щоб навчити Вас, як збудувати міст. І потім люди з Вашого селища будуть у Дердії  першими 
інженерами. Після побудови за допомогою іноземних фахівців цього першого моста, Ви змо-
жете збудувати мости у всій  Дердії , що значно полегшить життя ї ї  мешканців. 

Міст. буде збудований  з паперу, а для цього Ви будете використовувати олівці, ножиці, ліній ки 
і стотч. Ці матеріали і знаряддя Вам знай омі, але Ви не знаєте самої  техніки побудови мосту. 

Суспільна поведінка. Дердіанці мають звичку торкатися свої х співрозмовників. Ї хня система 
спілкування просто не діяла б без дотиків. Відсутність такого контакту під час розмови – це 
дуже нечемна поведінка. Проте це не повинен бути безпосередній  контакт з усіма: якщо 
дердаінець хоче приєднатися до групи, то він просто тримається за одну людину, а група тут 
же залучає й ого до розмови. Дуже важливим є також відповідне привітання, навіть якщо Ви 
просто проходите повз іншу людину. 

Привітання. Традицій ним привітанням є поцілунок у плече. Особа, яка розпочинає привітан-
ня, цілує іншу людину в праве плече, а потім друга людина цілує першу в ліве плече. Усі інші 
форми привітання – це неповага! Най жахливіша неповага у Дердії  – це привітальний  потиск 
долоні. Якщо дердіанець відчуває себе зневаженим через те, що співрозмовник не привітав-
ся з ним належним чином, він дає про це знати гучним криком. 

Так / Ні. Дердіанці не вживають слово «Ні». Вони завжди кажуть «Так», хоча коли вони мають 
на увазі «Ні» слово «Так» супроводжує енергій не кивання головою (над цим треба добре по-
вправлятися). 

Поведінка на роботі. Доторки є важливими для дердіанців і в роботі. Знаряддя є розподілені 
відповідно до статі: ножиці – для чоловіків, а олівці і ліній ка – для жінок. Чоловіки ніколи не 
доторкаються олівців і ліній ки. Те ж саме стосується жінок і ножиців (це якось пов’язано з 
традиціями чи релігією). 
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Чужоземці: Дердіанці люблять товариство, а відповідно люблять і чужоземців. Вони також 
дуже горді за свій  народ і свою культуру. Вони знають, що самі ніколи не збудують міст. Проте 
вони не вважають, що чужа культура та освіта – кращі, ніж свої . Просто вони не вміють саме 
будувати мости. Вони очікують, що чужоземці сприй муть ї хню культуру. Хоча через те, що 
ї хня поведінка для них самих – більш, ніж природна, звична, вони не можуть ї ї  (поведінку) 
пояснити іноземним фахівцям (ця справа ДУЖЕ важлива). Дердіанець ніколи не увій де в кон-
такт з іншим чоловіком, якщо й ого з ним не познай омить жінка. При цьому не має значення, 
чи ця жінка дердіанка, чи ні. 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ 

Ситуація. Ви – група інженерів з різних краї н, які працюють на міжнародну будівельну ком-
панію. Ваша компанія щой но підписала з урядом Дердії  дуже важливий  контракт, яким взя-
ла на себе зобов’язання, що навчить дердіанців, як збудувати міст. Відповідно до підписа-
ного контракту, дуже важливим є дотримання узгоджених термінів, інакше контракт буде 
розірваний , а Ви залишитеся без роботи. 

Уряд Дердії  дуже зацікавлений  у цьому проекті, який  фінансується Європей ським Союзом. 
Дердія – це дуже гориста краї на; там багато глибоких каньй онів і глибоких долин, але у ній  
взагалі немає мостів. Тому дердіанці змушені мандрувати зі свої х селищ багато днів, щоб по-
трапити на ярмарок у головному місті. Припускають, що якщо б існував міст, дердіанці могли 
б подолати цей  шлях всього за 5 годин. У зв’язку з тим, що у Дердії  є багато каньй онів і рік, 
ви не можете просто збудувати міст і пої хати. Вам треба підготувати дердіанців так, щоб у 
май бутньому вони самі могли б будувати мости. 

Симуляція. Спочатку треба уважно прочитати цю інструкцію і спільно визначити, як Ви бу-
дете будувати цей  міст. Коли мине визначений  проміжок часу, двоє членів Вашої  команди 
зможуть піти на 3 хв. до селища дердіанців, в якому має бути збудований  міст (у т.ч. для того, 
щоб перевірити природні умови і матеріали, налагодити контакт з дердіанцями, тощо.). По-
тім у Вас буде 10 хв., щоб проаналізувати ї хній  звіт і закінчити приготування. Після цієї підго-
товки вся команда інженерів виї жджає до Дердії , щоб навчити дердіанців, як збудувати міст. 

Міст. Цей  міст символізуватиме паперовий  міст, що поєднуватиме 2 крісла або столи на 
відстані близько 80 см. Конструкція повинна бути стабільна. Після закінчення роботи міст 
повинен втримати вагу ножиців і скотчу, які використовувалися для й ого спорудження. 
Окремі елементи мосту не можна просто вирізати, а потім поз’єднувати в Дердії , оскільки 
тоді дердіанці не знатимуть, як це зробити самостій но. Вони повинні побачити усі етапи 
спорудження мосту. 

Матеріали. Міст буде збудований  з твердого паперу. Для планування і спорудження мосту 
Ви можете використати папір, ножиці, ліній ку, олівці і скотч. 

Час. На планування і підготовку перед виї здом до Дердії  – 20 хв. На навчання дердіанців – 25 хв. 
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ВПРАВА 13. ДВІ КУЛЬТУРИ74

Ціль: продемонструвати міжкультурні відмінності в вербальної і невербальної комунікації та 
їх вплив на формування стереотипів про «іншого».

Матеріали: немає.

Кількість учасників: мінімум 10, але загальна кількість учасників має ділитися на 2. 

Орієнтовний час: 10-20 хвилин.

Інструкція: група ділиться на дві половини. Одна половина виводиться за двері. Учасникам з 
різних груп, повідомляється дві різні інструкції:

Культура 1. (та частина групи, яка виведена з приміщення на інструктаж). Уявіть собі, що ви 
всі представники однієї культури. У вашій культурі, як і в будь-який інший, є правила спілку-
вання, правила хорошого тону. У Вашій культурі прийнято:

1. При розмові дивитися співрозмовнику в очі

2. Говорити від імені «Я» (тобто пропозиції починати слід з Я: Я вважаю..., Я впевнений... 
Я буду.)

3. Говорити досить голосно

4. З поваги притримувати співрозмовника за плече.

Культура 2. Уявіть собі, що ви всі представники однієї культури. У вашій культурі, як і в будь-
який інший, є правила спілкування, правила хорошого тону. У Вашій культурі прийнято:

1. Не «витріщатися» співрозмовнику в очі (тобто дивитися в підлогу, в сторону)

2. Говорити від імені «Ми» (тобто пропозиції починати слід з Ми: Ми вважаємо..., Ми впев-
нені... Ми будемо..)

3. Через таку відповідальність, добре подумати, перш ніж почати говорити (тобто, дораху-
вати до 10)

4. Не втручатися в особистий простір співрозмовника (тримати відстань як мінімум 1 метр)

Після цього запрошується група, яка була за дверима. Учасникам пропонується знайти спів-
розмовника з другої половини групи і домовитися про якийсь актуальний спільний захід (за-
лежно від аудиторії і пори року – як відсвяткувати разом Новий рік, як організувати молодіж-
ну акцію, тощо.)

74 Адаптовано з матеріалів міжнародного проекту «Експедиція вглиб культури» (http://www.expedition.org.pl/) 
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Деякий час учасники намагаються домовитися, виконуючи свої правила комунікації (3-4 хви-
лини зазвичай достатньо).

Обговорення

Обговорення проводиться всією групою.

 Культурі 1. – Як ви себе почуваєте? Як проходило спілкування?

 Культурі 2. – А ви як ви себе почуваєте? Як для вас проходило спілкування?

На цьому етапі обговорення учасники зазвичай промовляють сформовані стереотипи: «Вони 
якісь повільні», «Вони нахабні … », тощо. Після того, як учасники проговорили свої інтерпре-
тації поведінки «іншої культури», можна озвучити, які були дані групам правила і звернути 
увагу на те, що в інструкції не звучало «бути нахабними або гальмувати». Відповідно внаслі-
док особливостей нашої психіки ми схильні категоризувати незрозуміле для нас поведінку, 
комунікативні особливості як якості особистості або якості групи («Вони мусульмани? Япон-
ці?»). Крім того, звертаємо увагу на те, що в незвичній комунікації ми або шукаємо причину в 
собі (я щось не те пропонував, тому співрозмовник не хотів зі мною говорити), або в іншому 
(він невихований, тому весь час відвертався). Між тим, багато складності комунікації виника-
ють не через ту чи іншу людину (культури), а саме «між» ними, як наслідок відмінностей – в 
даному випадку комунікативних правил. Слід домовитися, що поєднання правил у вправі – 
штучне, проте окремо ці правила і особливості існують в реальних культурах.

Всій групі: – Кому вдалося домовитися? Що ви для цього робили?

В обговоренні відповідей на це питання важливо проговорити, що давалися дві «установки»: 
дотримуватися правил і домовитися. Ті, хто орієнтувався тільки на першу, як правило, не до-
мовляються. У відповідях на запитання «Що ви для цього робили?» Важливо звернути увагу 
групи на те, що для спільної мети «домовитися» кожна зі сторін погоджується не виконувати 
якогось одного або двох зі своїх правил: наприклад, людина з культури 1 перестає класти 
руку на плече, даючи співрозмовнику комфортну відстань, тоді як той перестає рахувати до 
10 і висловлюється раніше. Важливо відзначити, що цей процес – відмова від свого правила, 
поступка – ефективний, коли він обопільний, взаємний. Важливим фактором також є відчут-
тя безпеки співрозмовників – як особистої, так і своєї культури в цілому.

У темі роботи з внутрішьно переміщеними людьми і жителями різних регіонів України 
має сенс проговорити, що поняття «культура» ширше, ніж поняття «національність», 
«етнічність». У цьому сенсі у жителів різних регіонів також можуть бути свої культурні 
особливості, на які варто звертати увагу.
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ВПРАВА 14. ЯРЛИКИ75

Ціль: продемонструвати механізм формування ярликів та впливу їх на нашу поведінку та став-
лення до інших осіб. Сформувати несприйняття використання ярликів щодо інших людей. 

Матеріали: стікери з прописаними на них ярликами.

Кількість учасників: 14-24 людини.

Орієнтовний час: 60 хв.

Інструкції:

Перша частина. Учасники шикуються в дві шеренги один навпроти одного. Вони мають за-
плющити очі, а тренер у цей час клеїть їм на лоба стікери, на яких буде написана певна роль 
чи статус. Після того як учасники відкриють очі, їм буде дано час, щоб подивитися на стікери 
учасників навпроти і жестами показати своє ставлення до нього. Саме ставлення, а не під-
казку, яку роль отримав той, або інший учасник. 

Варіанти ярликів: 
 Міліціонер 
 Лікар 
 Повія
 Злодій 
 ВІЛ + 
 БОМЖ 
 Мер 
 Інженер
 Фотомодель 
 Письменник 
 Учитель 
 Домогосподарка 
 Продюсер
 Бізнесмен 
 Гей 
 Наркоман

В залежності від групи та теми ви можете вносити зміни у цей перелік, адаптуючи його під 
ваш освітній захід. Важливо, щоб під час вправи учасники асоціювали себе з роллю чи стату-
сом написаним на стікері. На цьому етапі тренер знайомить учасників з ролями та допомагає 
групі увійти у ролі. 

75 Адаптовано з матеріалів міжнародного проекту «Експедиція вглиб культури» (http://www.expedition.org.pl/) 
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Друга частина. Тренер надає учасникам наступні інструкції: «Уявіть собі, що ви в такому скла-
ді опинились на конференції. Вам потрібно заселитися в готель, але на вас замовили тільки 
два номери. Ваше завдання розселитися». Кількість ліжок в першому номері повинна до-
рівнювати кількості учасників, які отримали стікери з представниками груп, які часто потра-
пляють під дискримінуюче ставлення + 1, у другому номері – всім іншим учасникам. Після 
того як розселення закінчено, тренер оголошує, що в номері з великою кількістю ліжок буде 
проводитися ремонт. Відповідно двом учасникам потрібно переселитися в менший номер. 
Хто буде виїжджати з кімнати – вирішує група. Переселення з кімнати в кімнату можна про-
вести кілька разів.

Трєтя частина. Тренер повідомляє гравцям, що всіх їх переселяють у великий номер, але на 
всіх місць не вистачає. Один з них буде відселений під готельні сходи. Група повинна вибрати 
цю людину.

Після того як група обрала учасника, всі сідають в коло, а обраний гравець сідає в середині 
кола. Кожен учасник повинен підійти до нього і від імені персонажа висловити своє ставлен-
ня до нього за допомогою однієї фрази.

Після цієї частини всі учасники розсаджуються в коло. Починається розбір гри.

Питання для зворотного зв’язку та обговорення:
 Як проходило переселення, чому виганяли одних гравців і не чіпали інших? 
 Що відчували учасники, яких виганяли? 
 Чи легко було приймати рішення про виселення тих чи інших гравців? 
 Як почувається останній вигнаний учасник? Чому група прийняла саме таке рішення? 
 Що відчував учасник, коли кожен підходив до нього і висловлював своє ставлення? 

Поради для тренера. Це одна з найжорсткіших вправ цього розділу. Важливо розуміти ступінь 
відповідальності, який ви берете на себе під час проведення цієї вправи. Вона вимагає дуже 
обережної, і водночас жорсткої фасилітації з постійним контролем групової динаміки, конфлік-
тів та взаємних образ. Ви маєте ретельно слідкувати як за ситуацією в групі, так і станом окре-
мих учасників. Після проведення гри та обговорення украй важливо провести вихід з ролей та 
розслабляючи чи інтегруючі вправи для всіх учасників, вправи на групову підтримку. 

ВПРАВА 15. ПЕРЕСАДКА СЕРЦЯ76

Цілі: вправа, спрямована на усвідомлення відповідальності.

Матеріали: аркуші з описом кандидатів на пересадку серця.

Кількість учасників: 12-24 особи. 

76 За матеріалам книги Н.А. Еремеевой «100 игр и упражнений для бизнес-тренингов»



135

Орієнтовний час: близько 40 хвилин.

Інструкції: Кожному учаснику видається роздатковий матеріал.

Уявіть собі, що ви бригада хірургів, якій належить зробити операцію з пересадки серця. У 
вас є одне донорське серце на 8 кандидатів і 15 хвилин на прийняття рішення, кого саме з 
кандидатів будете оперувати. Рішення має бути прийнято одноголосно, в іншому випадку 
операція не відбудеться, і пацієнти можуть загинути. А серце відповідно вже буде не при-
датне для трансплантації

Після закінчення дискусії група озвучують своє рішення і аргументує його.

Питання для зворотного зв’язку: 

1. Що ви зараз відчуваєте? Чи легко було приймати рішення? 

2. Чи не відчуваєте ви протиріччя між прийнятим рішенням і своїм внутрішнім станом?

3. Чому інші кандидати «гірше»? 

4. Чим ви керувалися при ухваленні рішення? 

5. У чому ви бачите сенс цієї вправи?

Обговорення 

У процесі обговорення тренер зазначає, що одне і те ж серце не може підійти людям різного 
зросту і ваги і вибір повинен ґрунтуватися на сумісності донорського органу і реципієнта. Ре-
зультатом обговорення має стати зроблений групою висновок про те, що ухвалення рішення 
в будь-якій діяльності має ґрунтуватися на об’єктивних та достовірних фактах, а не на домис-
лах і стереотипах.

Список черги на трансплантацію 
• Колишній чемпіон, 28 років, захищав честь країни. 
• Майстер спорту міжнародного класу. Постраждав в автомобільній аварії в стані 

алкогольного сп’яніння. Неодружений.
• Жінка, 52 роки, мати 5 дітей.
• Протестантський священик, 27 років
• Чоловік, 40 років, колишній депутат, колишній співробітник КДБ, 
• Чоловік, 37 років, бізнесмен, батько двох неповнолітніх дітей.
• Дівчинка, 5 років, затримка психічного розвитку.
• Чоловік, 48 років, лікаронколог, вчений, розробляє ліки від раку. Дуже близький 

до вирішення проблеми. Гомосексуал.
• Студент, 20 років, депресія, кілька спроб суїциду.




