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ВСТУП 
CSP-модуль для тренінгу регіональних CSP-команд 

На установчому семінарі/тренінгу учасники знайомляться з 
механізмом  побудування CSP-команди в громаді, тематичним планом 
профілактичних бесід (Lecture Plan), які проводять ювенальні поліцейські, 
методикою роботи в CSP-команді, навичками працювати з конкретним 
випадком (кейсом дитини: дитина-правопорушник, дитина-ВПО). 


Навчання складається з вступної та основної частин:

Вступна частина – «CSP-команда: концепція створення, 

формування та функціонування».

Основна частина – чотири модулі: «Права дитини: суспільство, 

громада, спорт»; «Реалізація поліцією підходу Спорт+Школа+Поліція в 
CSP-команді»; «Робота CSP-команди з превенції правопорушень – 
психологічні аспекти»; робота CSP-команди з кейсом дитини (практична 
частина).


Формування команди – головний момент у плануванні надання 
допомоги дитині для вирішення її проблеми. У команду крім основних 
«гравців» – поліцейського, CSP-координатора та шкільного психолога, 
можуть увійти: тренер спортивної секції, волонтер (помічник тренера), 
соціальний працівник, офіцер пробації, представник НГО, представники 
соціально-відповідального бізнесу – все залежить від проблеми дитини і 
завдань, які ставить перед собою команда.
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ВСТУПНА ЧАСТИНА 
Концепт створення моделі CSP-команди та побудування CSP-мережі 

CSP-команда – добровільне об’єднання 
тренерів, шкільних вчителів, психологів, 
поліцейських, волонтерів та батьків, які 
об’єдналися щоб допомогти дітям громади 
організувати змістовне дозвілля, попередити 
вчинення ними протиправних вчинків, 
допомогти подолати тимчасові проблеми, 
пов’язані із комунікацією і інтеграцією (діти-
переселенці).


Склад CSP-команди : 

CSP-мережа –  група CSP-команд, які 
об’єднуються з метою використання своїх 
особливих ресурсів і специфічних переваг 
перед іншими для реалізації певних спільних 
завдань, проектів і які просторово можуть 
знаходиться в будь-якому регіоні України. 




Основними завданнями , від вирішення яких залежить 

функціональність CSP-мережі, є формування спільних норм та критеріїв 
оцінки ефективності роботи учасників CSP-мережі, запуск механізму 
обміну ресурсами (у тому числі й інтелектуальними), які знаходяться у 
розпорядженні учасників мережі, а також акумуляція ресурсів, 
налагодження системи формальних та неформальних комунікацій. 

Громада/спорт 
(Community)

Школа 
(School)

Поліція 
(Police) 

Координатор OFFS/
SCP 

+ 
Волонтери, батьки, 

тренери

Шкільний психолог 
+ 

 Вчитель 
фізкультури/тренер 

OFFS

Офіцер ювенальної 
превенції
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Роль і місце «гравців» в SCP-команді: 

 1.Громада (включає в себе, але не обмежується, координатора 
проекту, тренерів, волонтерів, батьків дітей)

Організовують проведення фестивалів OFFS, зустрічаються з 

адміністрацією шкіл, визначають потребу в організації змістовного 
дозвілля для дітей, організовують проведення заходів для дітей, 
залучають дітей до занять футболом, пропагандують здоровий спосіб 
життя, сприяють реінтеграції дітей з числа ВПО. Спільно з поліцейським 
проводять заходи, направлені на превенцію правопорушень і протиправну 
поведінку серед дітей. 


За необхідності інформують Службу у справах дітей та соціальні 
служби щодо проблем, які існують у підлітка для забезпечення 
соціального супроводу родини.


2. Школа (адміністрація, вчителі фізкультури, шкільні психологи)

Використовують школу як платформу для проведення зустрічей з 

представниками громади з питань організації змістовного дозвілля для 
дітей, залучення їх до занять футболом, реінтеграціїдітей з числа ВПО, 
проведення заходів із попередження правопорушень серед учнів школи. 
Інформує поліцію і представників громади про дітей з девіантною 
поведінкою, ініціює розгляд мультидисциплінарною командою питань, 
пов’язаних із проведенням спільних дій щодо позитивного впливу на дітей 
з девіантною поведінкою. 


При необхідності інформують Службу у справах дітей та соціальні 
служби щодо проблем, які існують у підлітка для забезпечення 
соціального супроводу родини.


3. Поліція  
Поліцейські зустрічаються з адміністрацією шкіл, представниками 

громади, отримують інформацію про учнів, які перебувають на 
внутрішкільному обліку і складають спільний план профілактики 
правопорушень, за яким здійснюють заходи, направлені на попередження 
протиправної поведінки з боку підлітків. Цей план  передбачає: 
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проведення поліцейським для учнів школи (з урахуванням вікових 
категорій) навчально-профілактичних лекцій, індивідуальних бесід з 
учнями, які мають девіантну поведінку. Сприяють залученню тренером/
волонтером підлітків з девіантною поведінкою до занять футболом. За 
потреби залучають практичних психологів для надання психологічної 
допомоги таким учням.


При необхідності інформують Службу у справах дітей та соціальні 
служби щодо проблем, які існують у підлітка для забезпечення 
соціального супроводу родини.


Завдання СSP-команди – профілактика правопорушень серед 
учнів загальноосвітніх шкіл, сприяння інтеграції дітей-ВПО в шкільне 
середовище та громаду, надання допомоги у вирішенні проблеми окремо 
взятої дитини через:


-правове інформування дітей і батьків;

-комплексне вирішення проблеми окремо взятої дитини, що 

можливе за умов проведення ретельного аналізу, виокремлення основних 
причин, дієвого впливу на ці причини і подальшої профілактики (превенції) 
виникнення цих причин аж до повного усунення.


Об’єднання діяльності «гравців» в CSP – команді навколо дитини, у 
якої виникли проблеми, чітко прослідковується у нижченаведеній таблиці. 
Cтрілка поєднує ту функцію і завдання, які є спільними для всіх учасників 
– допомога дитині інтегруватися в суспільство, запобігання розвитку 
негативних сценаріїв внаслідок невчасного усунення причин і умов 
проблеми, яка виникла у дитини. 
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Громада  
(Community) 

Школа 
(School)

Поліція 
(Police) 

Підтримка сімей ВПО 
з дітьми.

Вчасне реагування на 
конфліктну ситуацію, 
проблему дитини.

Загальна превенція 
негативних явищ, 
протиправної 
поведінки.


Втручання в конфлікт.


Інтеграція дітей-ВПО 
у громаду через 

залучення до занять 
футболом

Створення дружнього 
для дитини 
середовища.

Застосування 
індивідуальних програм 

впливу.

Реінтеграція сімей 
ВПО з дітьми через 

залучення до 
активностей в громаді 
Соціальний супровід і 
надання допомоги 

(соціальних послуг).

Інтеграція дитини-
ВПО через залучення 

її до шкільних 
активностей, в т.ч. 
занять футболом

Інтеграція дитини, 
схильної до 

правопорушень через 
залучення до занять 
футболом, іншими 
видами спорту









Об’єкти впливу CSP-команди: 
- дитина, що має проблему та її оточення (родина, в т.ч. ВПО, 

шкільний колектив, громада);

- учні загальноосвітніх шкіл, стосунки, які складаються в шкільному 

колективі.


Механізм функціонування CSP-команди 

Якщо поведінка підлітка викликає занепокоєння у дорослих 
представників громади, шкільної адміністрації, батьків, поліції, а також 
якщо у дитини/підлітка виникли проблеми, пов’язані із девіантною 
поведінкою внаслідок:


-порушення комунікації з однолітками;

-конфлікту з однокласниками;

-вчинення правопорушення;

-шкідливих звичок (вживання алкоголю, наркотиків, ігрова та 

комп’ютерна залежність);

-відсутності змістовного дозвілля – 

будь-хто з числа команди CSP ініціює проведення зустрічі. Під час 

такої зустрічі команда обговорює свої спільні дії. 

На першому етапі команда проводить аналіз проблеми дитини, який 

включає: психологічного скринінг особистості дитини, визначення  і 
обговорення проблеми, чинників, причин і передумов. 


На другому етапі складають план впливу. Це можуть бути так звані 
програми «діверсій» – відволікання дитини від вчинення противоправних 
дій шляхом залучення до спорту , суспільно корисної праці , 
профорієнтаційних занять, програми роботи з батьками дитини, 
орієнтування на позитивний приклад, підтримки в реінтеграції та адаптації 
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громада

школа поліція

Дитина, яка потребує допомоги у 
вирішенні її проблеми



в школі, громаді, утримання дитини від негативної поведінки і вчинення 
правопорушень тощо. 


На третьому етапі команда здійснює розподіл відповідальностей. 

Такий спільний план може потребувати корегувань, тому команда 

періодично збирається для обговорення результатів впливу і можливих 
уточнень чи доповнень до плану.


Схематично це може виглядати так – 












Принципи, на яких базується діяльність CSP-команди – 
дотримання прав і найкращих інтересів дитини, законність, використання 
дружніх практик, недискримінація. 


Соціальний захист дитини – це система заходів, спрямованих на 
відновлення зовнішніх соціально-економічних, політичних, медико–
екологічних, правових, психолого–педагогічних умов, які забезпечують на 
сучасному рівні виживання і розвиток дітей, на подолання ситуації, коли дії 
окремих осіб чи інститутів наносять безпосередню шкоду здоров’ю, 
психічному, моральному та інтелектуальному розвитку дитини. 
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SCP-команда:
Відкриті уроки футболу

соціальний 
захист

дружній 
до дитини 
простір

юридичний 
захист

найкращі 
інтереси 
дитини

захист 
дитини



Юридичний захист (правовий захист) дитини – це діяльність 
державних органів та громадських організацій щодо надання допомоги 
громадянам в реалізації їх прав та інтересів, які гарантовані 
законодавством країни. 

Найкращі інтереси дитини – це принцип із сфери захисту прав 
дитини, який стосується прийняття рішень. «В усіх діях щодо дітей, 
незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними 
установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, 
адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага 
приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини» . 1

Забезпечення найкращих і н терес ів дитини – задоволення 
індивідуальнихпотреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, 
особливостей розвитку,життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної 
належності з урахуваннямдумки дитини. 

Дружній до дитини простір – це оточення,сприятливе для розвитку 
особистості, у якому дитина має можливість повною мірою реалізувати 
свій особистісний потенціал; створено необхідні й достатні умови для 
забезпечення цілісного благополуччя дитини. 

Необхідність комплексного вирішення 
проблеми дитини із застосуванням підходу 
Спорт+Школа+Поліція CSP-командою 

Виникнення проблеми у дитини обумовлено впливом декількох 
факторів, зокрема соціально-педагогічних, соціально-психологічних, 
соціально-економічних. До них додається дискримінація, насильство, 
булінґ, залежна поведінка, інвалідність.


Комплексність – це єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм 
впливу на причини і умови, які сприяли виникненню проблем у підлітка. 
Забезпечити комплексний підхід можливо лише командою спеціалістів, 
шляхом її взаємодії. 

Невирішення проблеми може призвести до відхилень в поведінці 
(девіантна поведінка, делінквентна поведінка), і врешті-решт вчинення 
дитиною правопорушення чи навіть самогубства. CSP-команда, яка 
складається з різних спеціалістів може комплексно вплинути на причини і 
умови виникнення проблеми. Так, якщо дитина перестала відвідувати 
школу – перш за все треба з'ясувати причину. Такою причиною, 
наприклад, може бути булінґ з боку однокласників. Вплив CSP-команди 
має бути направлений, як на самого підлітка (психологічна допомога, 
залучення до спортивної секції, формування навичок комунікації), так і на 
колектив учнів (профілактичні бесіди щодо толерантності, інформування 
про протиправність психологічного і фізичного насильства, групові 
заняття з психологом щодо налагодження стосунків у колективі тощо). 
Звичайно, що в таких випадках наставниками для підлітка можуть стати 
шкільний психолог, класний керівник, вчитель фізкультури, поліцейський, 
тренер спортивної команди, волонтер тощо. Використання спорту в 

  Ст. 3 Конвенції ООН про права дитини. Реж. доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/1

laws/show/995_021
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якості впливу на причини і умови виникнення проблеми у підлітка і лягло в 
основу підходу «Спорт+Школа+Поліція» (Sport+School+Police).


О с в і т н ь о - п р о ф і л а к т и ч н и й к о м п л е к с н и й п і д х і д 
«Спорт+Школа+Поліція»	має на меті проведення працівниками поліції 
інформаційно-роз’яснювальної роботи з учнями шкіл, а також здійснення 
комплексного психолого-педагогічного впливу на підлітків, схильних до 
вчинення правопорушень, в тому числі і через залучення таких дітей до 
занять у спортивних секціях, зокрема до занять футболом. 


Типовий алгоритм «запуску» механізму  
CSP-команди 

Ювенальний поліцейський отримує 
інформацію від адміністрації школи, 
або в його полі зору опиняється 
п і д л і т о к , я к и й в ч и н я є 
правопорушення/ є схильним до 
вчинення правопорушення . Він 
збирає інформацію про дитину, її 
оточення, батьків, проводить оцінку 
ризиків. Інформує СSP-координатора 
і разом з ним формує команду.

Поліцейський пропонує адміністрації 
школи проведення профілактичних 

бесід, які вибирає з Плану проведення профілактичних бесід (Lecture  
Plan) в класі підлітка, в школі для всіх учнів або для групи учнів, з 
обов'язковим включенням як самого підлітка, так і його батьків у 
спеціальну програму впливу (CSP-програма).


CSP-координатор, отримавши інформацію від поліцейського або 
від адміністрації школи чи батьків про проблему дитини, інформує 
поліцейського і розробляє програму впливу, спрямовану на: надання 
психологічної, соціальної допомоги дитині та її родині, залучення дитини 
до спортивної секції, повернення дитини до навчання. В залежності від 
поставлених завдань координатор разом із поліцейським формують 
команду, в якуможуть увійти необхідні спеціалісти, представники 
громади, зацікавлені у вирішені проблеми, яка виникла у дитини.


Адміністрація школи, шкільний психолог, учитель можуть 
ініціювати проведення програми впливу командою CSP для вирішення 
проблеми дитини, котра навчається у школі. Для цього здійснюється 
інформування представника поліції і координатора щодо проблеми. 
Спільно вирішується питання по розробці заходів програми впливу, 
залучення до неї інших «гравців» - представників соціальних служб, НГО, 
волонтерів, офіцерів пробації тощо. У свою чергу працівник органу освіти 
може ініціювати залучення CSP-команди для вирішення проблеми дитини, 
яка не навчається в тій школі, де працює ця команда.
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Філософія роботи CSP-команди 
Діяльність регіональної CSP команди ґрунтується на спільних 

цінностях, цілях, баченні, підходах та розподілі відповідальності між 
членами команди. CSP команда – нова модель превенції та реагування на 
дитячі правопорушення та злочинність. Це -  ефективний механізм, який 
сприяє ефективній інтеграції дітей ВПО та їхніх сімей до локальних 
громад. Це також центр організації та проведення спортивних заходів в 
рамках Відкритих уроків футболу, ресурс для долучення батьків, бізнесу. 
Це – шлях до розвитку інституту волонтерства в Україні.


Дитино-центрична модель роботи СSP-команди 
 

В основі роботи СSP-команди лежить дитино-центрична модель, 
яка полягає в тому, що всі активності та інтервенції щодо визначених 
завдань, переслідують мету покращити індивідуальну ситуацію дитини та 
забезпечити її права у максимальний спосіб. Керуючись статтею 3 
Конвенції ООН Про права дитини щодо якнайкращого забезпечення прав 
дітей, СSP-команда запроваджує діяльність на основі міжвідомчої та 
міжсекторальної взаємодії, враховує вплив всіх гравців (стейкхолдерів) та 
визначає стратегію подолання можливих ризиків.


Аналіз учасників впливу - це процес визначення індивідуальних або 
групових гравців (стейкхолдерів), їх вибір в залежності від функцій та 
ступеню впливу на ситуацію дитини. Дана модель включає стейкхолдерів, 
які мають вплив на забезпечення прав дитини, превенцію правопорушень, 
інтеграцію ВПО у локальні громади, формування здорової громади.
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На першому рівні від центру-ДИТИНА знаходяться батьки і школа. 
Це ті стейкхолдери, які мають прямий вплив на дитину і забезпечують її 
базові права.


На другому рівні – тренери спортивних секцій, керівники гуртків, 
сусіди, мешканці села або району в місті. Ці стейкходрери також мають 
прямий вплив на ситуацію дитини, сім’ї але він менший ніж той, який 
здійснюють стейкходлери першого рівня.


На третьому рівні – місцеві органи управління освітою, центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, місцеві ЗМІ, управління/
відділи молоді та спорту, служба у справах дітей, громадські організації 
тощо. Вони забезпечують опосередкований вплив на дитину, сім’ю та 
прямий вплив на учасників другого рівня.


Четвертий рівень складають ті суб’єкти, які функціонують на 
районному, обласному, державному рівнях: обласні органи і служби у 
справах дітей, Міністерство освіти та науки України, Міністерство 
соціальної політики, Міністерство молоді та спорту, Федерація футболу, 
національні партнери, донори.


При вибудовуванні моделі діяльності СSP команда враховує 
можливий позитивний або негативний, прямий або опосередкований 
вплив кожного стйекхолдера на ситуацію дитини, сім’ї в частині 
забезпечення її прав, профілактики та превенції правопорушень, інтеграції 
ВПО дітей, сімей в локальні громади, формування здорової громади 
тощо.





Визначаючи основних стейкходерів оцініть їх інтерес та можливий 
вплив на дію команди. Рознесіть всіх визначених вами стейкхолдерів у 
відповідні квадрати на схемі нижче. Зауважте на рекомендації, щодо 
специфіки взаємодії з кожним окремим сектором.


Основні групи на які впливатиме діяльність CSP команди: 
- діти та молодь;

- сім’я;

- школа;

- соціальні сервіси (центри у справах сім’ї, дітей та молоді, служба у 

справах дітей тощо);

- поліція;


Потенційні партнери

(необхідні для досягнення успіху)


Підтримуйте задоволеність

Ключові партнери

Великий вплив на проект

та основні активності 


Взаємодійте тісно

Потенційні Амбасадори

Не мають впливу на рішення 

та активності. Можуть долучатися 

у певних кейсах 

Забезпечте моніторинг

«Сірі Кардинали»

Можливість впливати на проект, 
але опосередковане долучення 


Постійно інформуйте
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- дозвілля (секції, гуртки);

- місцеві громади

- інші стейкхолдери.

CSP-команда розробляє та впроваджує ефективний і дієвий 

механізм реагування на соціальні виклики щодо дітей та молоді, 
забезпечує дотримання їх прав у максимальний спосіб. ЇЇ діяльність 
спрямована на підвищення рівня співпраці та комунікації між відповідними 
фахівцями, представниками органів і служб у справах дітей, спеціалістами 
громадських організацій, місцевими лідерами.


Необхідність започаткування роботи CSP-команд зумовлена 
процесами децентралізації влади та передачі відповідальності на рівень 
місцевих громад, в тому числі і за організацію превентивної, 
профілактичної роботи. За умови вертикальної будови суспільства така 
робота проводилась «зверху-вниз», без урахування потреб та специфіки 
села , міста , району .  Вона також сприяла формуванню 
безвідповідального ставлення до виконання завдань, оскільки рішення 
приймалося «нагорі». Новим у філософії спільної роботи має стати діалог і 
взаємодія. 


Починаючи працювати разом 
Початок спільної роботи важкий але водночас важливий етап. У 

кожного учасника CSP-команди є свої функції, обов’язки та досвід. 
Пошук точок дотику у спільній роботі схожий на притчу про мудреців, які 
вивчали слона. Кожен з них сприймав окрему частину слона, тому давав 
різні гіпотези про те, на що він схожий.


У такий спосіб кожен  з мудреців бачив лише фрагмент слона, але 
не самого слона. В нашій моделі важливо бачити ситуацію в цілому, це 
забезпечить комплексний та міжсекторальний підхід у вирішенні 
проблеми.


ЗДОРОВА ГРОМАДА ІНТЕГРАЦІЯ ВПО ПРОФІЛАКТИКА 
ПРАВОПОРУШЕНЬ

формування 
сприятливого 

та безпечного 
середовища, що сприяє 
оптимальному розвитку 
дитини

створення ефективних 
умов для успішної 
інтеграції дітей, сімей 
ВПО в локальні громади

зменшення ризиків 
скоєння дітьми 

та молоддю 
правопорушень; 

протидія соціальним 
факторам, 

що провокують дитину 
на їх скоєння
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Питання для обговорення: 
1. Які установи, служби, сервіси представляють члени Вашої 

команди?

2. Які основні функції, завдання кожної установи, служби, сервісу 

відносно визначених 3 проблем (здорова громада, профілактика 
правопорушень, інтеграція ВПО)?


3. Чи є точки перетину інтересів, завдань, функцій? Які саме?

4. Як робота в команді допоможе кожній із служб, сервісів, 

установ?  

Організація роботи СSP команди передбачає проходження кількох 

важливих кроків (етапів), наведених нижче. Уявіть собі, що Ваша команда 
приступає до будівництва будинку. У кожного є своє бачення як кінцевого 
результату, так і, власне, процесу. Для досягнення спільної мети 
доведеться з’ясувати бачення, звести його до одного та почати 
взаємодіяти для завершення будівництва. Кожен з кроків розробки 
філософії роботи команди ми розглядатимемо на прикладі етапу 
будівництва. 


КРОК 1. ЗНАЧЕННЯ/МІСІЯ 

В бізнесовому визначенні ЗНАЧЕННЯ/МІСІЯ становлять основу 
організації. МІСІЯ СSP команди полягає у координованій, злагодженій та 
ефективній взаємодії у питаннях превенції/профілактики правопорушень, 
проведенні спортивних заходів, інтеграції ВПО дітей, сімей до локальних 
громад, формування здорової громади.
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Визначаючи ЗНАЧЕННЯ/МІСІЮ 
для Вашо ї команди дай те 
відповіді на ключові запитання:

1. Чому важлива діяльність нашої 
команди?

2. Хто є нашими беніфіціарами?

3. Хто наші стейкхолдери, та як 
вони саме впливатимуть на нашу 
діяльність?

4. Що рухає нас вперед?

5. Що важливо врахувати для 
руху вперед?

Лише усвідомивши ЗНАЧЕННЯ та 
сформувавши МІСІЮ вашої СSP-

команди ви зможете перейти до наступного кроку. Якщо уявити собі, що 
кінцевою метою роботи CSP команди є будівництво будинку, то місія 
становить верхній елемент – дах. Він захищає мешканців від сонця, вітру і 
дощу та інших деструктивних факторів.


КРОК 2. ЦІННОСТІ та ЗНАЧЕННЯ 

Головні ЦІННОСТІ є описом того, що 
для ВАС є важливим у відносинах та 
взаємод і ї і з стейкхолдерами , 
колегами, беніфіціарами в цілому.

У цьому контексті ЦІННОСТІ та 
ЗНАЧЕННЯ створюють основні 
перед умови для окреслення 
концепції діяльності CSP команди, це 
своєрідний формат для зовнішнього 
представлення команди. Це означає, 
що під час практичної діяльності всі 

спеціалісти команди будують свою роботу в рамках спільного бачення, 
приймають щоденні або відтерміновані (віддалені) рішення з урахуванням 
спільної рамки цінностей. Вибрані цінності становлять фундамент спільної 
роботи і вказують на ЗНАЧЕННЯ команди для досягнення поставлених 
завдань і цілей.


Питання для обговорення: 
Визначте 4 основні цінності на яких буде вибудовуватися 

діяльність Вашої CSP команди та обговоріть: 
- чому саме ця конкретна цінність є важливою для мене?

- що знаходиться в опозиції до цієї цінності (що знаходиться на 

протилежному полюсі)?

- які можливості відкривають обрані 4 цінності?

1. Обговоріть кожну з обраних 4 цінностей через піраміду 4 

критеріїв (див. схему нижче) 
Приклад для обговорення: якщо ви обрали цінність «ЛЮБОВ», 

проаналізуйте її через призму 4 критеріїв: 1) що є «справжня» любов? 2) 
що є «гарна» любов? 3) що є «прекрасна» (красива) любов? 4) що є 
«справедлива» любов?
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Повертаючись до нашого порівняння з будівництвом, цінності та 
значення становлять фундамент будинку.


КРОК 3. БАЧЕННЯ 
Після того, як ви визначили місію 
вашої CSP команди та цінності на 
яких будуватиметься ваша спільна 
робота , наступним кроком є 
необхідність розробити БАЧЕННЯ - 
опис напрямку руху команди та 
орієнтирів, котрі плануєте досягти в 
майбутньому.

БАЧЕННЯ – це короткий слоган в 
якому виражається місія і цінності 
команди. Бачення – це як мрія, це 

щось, що ви можете бачити в перспективі. Сформульоване в одному 
реченні БАЧЕННЯ допоможе Вам встановлювати ефективну комунікацію з 
іншими партнерами, заявляючи через нього про свої кінцеві наміри. 
БАЧЕННЯ – це бажані зміни, очікувані майбутні впливи які плануєте 
досягти в роботі команди.


Приклади БАЧЕННЯ:

Red Bull: «Red Bull надає крила». Nokia: «Connecting people». Coca-

Cola : «Все буде Coca-Cola».  
Правильно визначене БАЧЕННЯ допоможе вам швидко формувати 

уявлення у беніфіціарів та стейкхолдерів про діяльність команди, її 
стратегічні напрями, орієнтири, відтерміновані цілі. 


БАЧЕННЯ у порівнянні з іншими елементами будинку – досить 
важливі. Бо саме вони забезпечують зв’язок із зовнішнім світом, іншими 
мешканцями. Вікна презентують будинок для перехожих. Не дивно, що у 
багатьох європейських країнах вікна не закриваються шторами у вечірній 
час, щоб бачити, як проходить життя в оселі.
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Концепція ЇЖАКА 

   У формулюванні бачення команди Вам 
може допомогти «Концепція Їжака». Ісайя 
Берлін розділив людей на «лисиць» та 
«їжаків», спираючись на давньогрецьку 
притчу: Лисиця знає багато різного, їжак 
– щось одне, проте важливе. Лисиця – 
хитра істота, яка здатна придумати 
безліч способів, як добитися своєї мети. 
Кожного дня вона очікує їжака, щоб 
атакувати його. Щодня лисиця кружляє 
біля нірки , очікуючи момент щоб 
накинутися на жертву. Їжак навпаки, 

бігає цілий день за запасами. Лисиця чекає його та намагається напасти. 
Малий їжак, відчувши небезпеку, піднімає очі до верха і думає: «Ну ось, 
знову, невже вона так і нічого не навчилася?» і, звертається в колючий 
клубок. Лисиця бачить жертву, але відмовляється від атаки. 
Повернувшись до своєї нори вона починає відпрацьовувати новий спосіб 
нападу. Щоденна дуель продовжується, і, не дивлячись на переваги 
лисиці, переможцем завжди виходить їжак.


В житті «лисиці» формулюють безліч завдань, стрибаючи від одного 
до іншого. «Їжаки» навпаки, формулюють одне і доводять його до 
виконання. Тому визначаючи БАЧЕННЯ сконцентруйтеся на одній фразі, 
яка стане гаслом спільної роботи.


КРОК 4. ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ 
Цілі необхідні для виконання кількох 
завдань:

•забезпечення об’єднання зусиль 
людей, котрі працюють разом в 
команді;

•сприяння ефективному плануванню 
діяльності;

•формування системи мотивації 
членів команди до розвитку та 
вдосконалення;

•в і д працювання на ї х основ і 
механізму узагальнення та оцінки 

практичних здобутків, індикаторів успішності тощо.


Англійською Переклад

Specific КОНКРЕТНА - якомога докладніше описана, з 
подробицями - так, як ви її бачите.

Measurable ВИМІРНА - у її описі має бути якомога більше 
індикаторів досягнення: якщо це зменшення кількості 
правопорушень в районі, то яких саме, через скільки 
часу і у якій кількості

Англійською
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Операційні цілі – це цеглинки нашого будинку. Вони забезпечують 
цілісність і водночас утримують разом всі компоненти. Вони також 
забезпечують зв’язок між усіма учасниками команди.


SWOT - АНАЛІЗ 

Для забезпечення ефективної та злагодженої роботи Вашої 
команди застосуйте методику аналізу SWOT, яка дозволить виявити, 
проаналізувати та врахувати СИЛЬНІ та СЛАБКІ місця, ідентифікувати 
МОЖЛИВОСТІ та РИЗИКИ/ЗАГРОЗИ. 


Вперше акронім SWOT (Strength – сила, Weakness – слабкість, 
Opportunity – можливість, Threat – загроза) був представлений 
професором Кеннетом Ендрюсом (англ. Kenneth Andrews) в 1963 році в 
Гарварді на конференції з проблем бізнес-політики. Метод аналізу 
дозволяє не тільки виявити сильні і слабкі місця, ризики та можливості, а 
й підібрати відповідний рівень реагування (слабкий, середній, високий) у 
відповідності до сигналу (слабкого, середнього, високого) зовнішнього 
середовища. 


STRENGTHS (сильні сторони) 
Сильні сторони - це характеристики, які дозволяють реалізувати 

місію Вашої команди. Сильні сторони можуть бути або матеріальні, або 
нематеріальні. Сильні сторони описують позитивні фактори Вашої справи. 
Вони повністю під Вашим контролем , і Ви вирішуєте , як їх 
використовувати на благо Вашої команди. Все, що може дати Вам 
перевагу над іншими та їх роботою називають сильними сторонами. Це 

Achievable НАЛАШТОВАНА НА ДІЮ ВАШОЇ КОМАНДИ - це саме 
ваша команда повинна прагнути до неї, а не інші 
стейкходдери

Realistic РЕАЛЬНА - перевірте, чи в нинішньому стані запасу 
знань і умінь ви зможете досягти її... якщо ви не вмієте 
грати в футбол, а хочете бути, як Роналду, то щось тут 
не так

Time-related У ВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС - напишіть, що і коли відбувається 
на певному етапі; коли завершується...

ПерекладАнглійською
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зовнішні стратегічні фактори

Сила,  
стійкість

Слабкості, 
безсилля

Можливості Загрози

внутрішні стратегічні фактори



Ваш потенціал, фінансові ресурси, висока репутація, компетентність 
керівництва, унікальність пропозиції, чудова команда тощо - можна 
вважати як сильні сторони компанії.  Якщо Ви забезпечуєте функції, які 
вже виконують ваші партнери, «конкуренти», це не надає вам переваги і 
тому не може вважатися сильною стороною.


WEAKNESSES (слабкості) 
Слабкі сторони - характеристики, які заважають Вам реалізувати 

свою місію і досягти Вашого повного потенціалу. Недоліками в команді 
можуть бути відсутність необхідної взаємодії, брак часу, низький рівень 
мотивації учасників, відсутність спільного бачення, недостатні знання 
ринку послуг в місцевій громаді, складний процес прийняття рішень, 
невизначеність у субординації тощо. Недоліки є керованими. Вони 
повинні бути мінімізовані та усунені. Наприклад, для подолання недоліку з 
недостатньою обізнаністю ринку послуг можна ініціювати проведення 
міжвідомчої, міжсекторальної наради з окресленням функцій та 
повноважень органів і служб, зацікавлених суб’єктів. Під час наради Ви 
зможете не тільки зрозуміти хто і чим само займається, а ще й 
представити Ваше місце у цій системі, щоб уникнути дублювань та 
повторень. Ці фактори знаходяться під Вашим контролем, але вимагають 
покращень, тому Ви вже не в програші.


OPPORTUNITY (можливості) 
Можливості виникають тоді, коли виникають нові виклики на які 

досі не було відповіді. Наприклад, в умовах децентралізації влади стає 
очевидним, що застаріла модель профілактики правопорушень серед 
дітей та підлітків не зможе ефективно функціонувати. Водночас на місцях 
не має чіткого бачення, як налагодити таку роботу та створити ефективну 
модель. За таких умов, діяльність Вашої команди може стати прототипом 
для розбудови такої системи на рівні села, району, громади або 
конкретного закладу освіти. Можливості можуть виникнути в силу певних 
причин. Наприклад, зміни в споживчому попиті, місцеві події, економічні 
умови, нові сервіси та послуги, зміни в державній\місцевій політиці, які 
пов'язані з Вашою діяльністю.


THREAT (загрози) 
Загрози - це фактори зовнішнього середовища, які можуть завдати 

шкоди Вашій діяльності, або зашкодити Вашій стратегії, а також 
поставити Вашу справу під загрозу. Важливою функцією SWOT-аналізу є 
оцінка можливих загроз, які можуть виникнути. Враховуючи те, що це є 
зовнішній фактор, Ви не маєте ніякого контролю над ним. Однак можна 
розробити план надзвичайних заходів по боротьбі з такими ризиками. 
Загрози можуть бути різних видів. У нашому контексті до них можна 
віднести: інертність (регресивність) керівників місцевих служб, органів і 
установ у справах дітей; складність набору учасників команди; брак 
відповідних кадрів, фахівців; висока плинність кадрів; наявність 
субординації та підзвітності; формальний підхід у виконанні покладених 
функцій (наприклад, поліцейський не читає лекцій, а лише відмічається 
про те, що провів), відсутність можливості щоденних зустрічей і 
обговорення кейсів тощо. Ви повинні використовувати свої сильні 
сторони, щоб забезпечити максимальну протидію потенційним загрозам.


�20



SWOT-аналіз пропонує корисні перспективи на будь-якому етапі 
планування чи власне роботи. Важливою частиною SWOT-аналізу є те, як 
Ви реалізуєте свою стратегію на основі отриманих даних. Ви можете 
використати сильні сторони компанії та максимально скористатися усіма 
можливостями, які відкриваються на шляху. Водночас це дозволить 
Вашій команді мінімізувати слабкі сторони та усунути загрози. Все це 
забезпечить максимальну ефективність діяльності CSP-КОМАНДИ. 

Підхід «ФАКТИ-ПОЧУТТЯ-ДІЇ» 
У роботі з дитиною важливо 
опиратися на модель, розроблену 
данськими психологами , яка 
враховує факти , почуття , або 
емоційний компонент та відповідні 
дії. Зокрема, оцінюючи дії дитини, 
яка схильна до правопорушень, 
важливо виявити всі фактори, які 
впливають або можуть впливати на 
прояв такої поведінки.  Такий спосіб 
діє більшість державних установ, 
закладів та їх спеціалістів, що 
призводить до формального 

реагування на факти правопорушень. У нашій моделі важливим 
компонентом є розуміння того, чому саме у такий спосіб неповнолітній 
заявляє про себе. Яких реакцій він очікує для провокування поведінки або 
її припинення. Що ми відчуваємо, знаючи історію такої дитини. 
Спираючись на почуття ми розробляємо відповідну стратегію по роботі з 
дитиною. Те саме відбувається власне з неповнолітнім, котрий схильний 
до прояву девіантної поведінки: дорослі оцінюють факт скоєння вчинку і 
відповідно реагують. Таким чином втрачається важливий елемент, що 
саме відчуває неповнолітній по відношенню до себе , інших , 
постраждалого, самого вчинку, та як він може подіяти, щоб виправити 
шкоду. Описана модель відображає філософію відновних практик, а саме 
медіації, яка застосовується задля примирення потерпілого і 
правопорушника.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

МОДУЛЬ ПЕРШИЙ: 
«ПРАВА ДИТИНИ:  
СУСПІЛЬСТВО, ГРОМАДА, СПОРТ» 

1. Що ми маємо знати про права дитини? 

Раніше люди й гадки не мали про права дітей . Дитину розглядали 2

як другорядний матеріал, з якого з часом повинна утворитися повноцінна 
людина.


До думок дитини не прислухались, бо вважали їх незрілими та 
нераціональними. Дорослі мали повну владу над дітьми, а дітям нічого не 
залишалось, як сприймати все це як належне, бо необізнаність населення 
про права та обов’язки дітей, необізнаність самих дітей завжди 
залишалась і залишається актуальною проблемою нашого суспільства.


З плином часу ситуація поступово змінювалась. На початку століття 
права дитини розглядались, в основному, як засоби захисту від рабства, 
дитячої праці, торгівлі дітьми, проституції неповнолітніх, повної влади 
батьків, економічної експлуатації. У зв’язку з цим Ліга Націй (прообраз 
ООН) у 1924 році прийняла Женевську декларацію прав дитини. 
Женевська Декларація  1924 року була чисто захисним інструментом за 3

самим походженням: Перша світова війна залишила мільйони дітей у 
надзвичайно важких умовах. Женевська Декларація НЕ визначає права 
дітей, а дуже простими словами і термінами визначає обов’язки дорослих 
щодо дітей.





 https://studfiles.net/preview/5602850/page:2/2

  http://khpg.org/index.php?id=12589833513
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Діти – це окрема, самостійна частина суспільства, яка має 
особливості розвитку, сприйняття світу, своєрідні життєві погляди і 
своєрідний життєвий період – дитинство – протягом якого  
забезпечуються її розвиток, становлення та перетворення в дорослу 
частину суспільства.

Діти – це не маленькі доросли із маленькими правами, вони -  
повноправні члени суспільства, які мають, окрім багатьох прав 
дорослих, і свої особливі права: права на гру, на сімейне виховання, 
на спілкування з однолітками.

https://studfiles.net/preview/5602850/page:2/
http://khpg.org/index.php?id=1258983351


Женевська Декларація прав дитини містить п’ять 
основних програмних пунктів: 

1. Дитині повинні надаватися всі засоби, потрібні для її нормального 
матеріального і духовного розвитку;


2. Голодна дитина повинна бути нагодована; хвора дитина повинна 
отримати допомогу; дитина, яка припустилася помилки, повинна бути 
виправлена; сироті чи безпритульній дитині повинен бути наданий 
притулок і догляд;


3. Дитина перша повинна отримувати допомогу під час лиха;

4. Дитина повинна мати дитинство і захист від усіх форм 

експлуатації;

5. Дитину потрібно виховувати в усвідомленні того, що її кращі 

якості повинні бути спрямовані на благо ближнім.


Після другої Світової Війни, ООН, яка була створена у 1945 році, 
прийняла у 1948 році Загальну декларацію прав людини, в якій 
зазначалося, що діти повинні бути об’єктом особливого нагляду і 
допомоги. 
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Проте, визначаючи те, що згідно Декларації дитина була 
захищена як особа з її/ його власними правами, але все ж залишалася 
залежною від дорослих у користуванні правами, зазначеними у 
Декларації.

Що дає Женевська Декларація? Вона є дуже важливим і 
прогресивним документом, оскільки ставить соціальні та 
економічні права вище традиційних, громадянських і політичних 
прав. У 1924 році цю Декларацію прийняла Генеральна Асамблея 
Ліги Націй. А 10 роками пізніше, у 1934 році її знову підтвердила 
Генеральна Асамблея, і країни "обіцяли" запровадити принципи 
Женевської Декларації у своє законодавство. Після прийняття 
Декларації, права дитини увійшли до системи міжнародного 
права, а сама Декларація стала наріжним каменем всього 
майбутнього міжнародного розвитку правових ініціатив стосовно 
прав дитини. Женевська Декларація стала першим кроком на 
шляху до визнання дітей як правових суб’єктів (людей з їхніми 
власними правами).

Дитинство – це не підготовка до дорослого життя, а важливий і 
самобутній етап життя людини.



У 1948 році було прийнято Загальну декларацію прав людини і 
вирішено підготувати новий міжнародний документ стосовно прав дитини. 
У цьому ж  році вирішено підготувати новий міжнародний документ 
стосовно прав дитини. 


Проект нової Декларації прав дитини був підготовлений вже на 
початку 50-х років Радою ООН з економічних і соціальних питань та 
багатьма громадськими організаціями і доопрацьований у 1957 році 
Комісією з прав людини. Нарешті у 1959 році ООН прийняла Декларацію 
прав дитини. Ця Декларація була одноголосно ухвалена всіма 78 
членами Генеральної Асамблеї ООН у формі резолюції 1386 (XIV) і 
отримала найбільший моральний авторитет у світі. До цього жоден з 
документів, навіть Загальна декларація прав людини, не приймалися 
одноголосно. Декларація прав дитини 1959 року мала 10 коротких 
декларативних статей, програмних положень, які призивали батьків, 
окремих осіб, державні органи, місцеву владу й уряд визнати викладені в 
ній права свободи й дотримуватися їх. Це були 10 соціальних й правових 
принципів, які значно вплинули на політику і справи уряду і людей в 
усьому світі. У преамбулі Декларації сказано, що дитина, внаслідок її 
фізичної і розумової незрілості, потребує особливої опіки та уваги, 
включаючи правовий захист, як до, так і після народження. Отже, батьків, 
чоловіків і жінок персонально, громадські організації, органи влади на 
місцевому та національному рівні Декларація закликала визнати ці права 
та забезпечити їх виконання через правову реформу та іншими шляхами. 
В цьому полягає горизонтальний ефект Декларації 1959 року. Сам текст 
декларації свідчить про перехід від соціальної допомоги і захисту дітей до 
захисту прав дітей. Мова цього документу вже не звучить наївно, це мова 
більш правового документу.


Декларація 1959 року включає 10 принципів, які можна викласти 
так:


1. Кожна дитина користується правами, проголошеними цією 
Декларацією без будь-яких форм дискримінацій.


2. Дитина повинна користуватися особливим захистом і повинна 
мати можливість для нормального здорового розвитку в умовах свободи 
гідності.


3. Дитина з моменту народження набуває ім’я і національність.

4. Дитина повинна користуватися благами соціального 

забезпечення, включаючи адекватний до- та післяпологовий догляд для 
неї або нього та матері. Дитина повинна мати право на нормальне 
харчування, житло, творчі та медичні послуги.


5. Дитині, яка є фізично, розумово або соціально неповноцінна, 
повинні надаватися спеціальне лікування, освіта та догляд.


6. Дитина повинна там, де можливо, зростати під опікою і доглядом 
її батьків в атмосфері приязні моральної та матеріальної безпеки. 
Малолітня дитина не повинна , крім виняткових обставин , 
відокремлюватися від матері. Суспільство і органи влади повинні 
забезпечити необхідний догляд за дітьми, які залишилися без піклування 
сім’ї або без адекватних засобів підтримки.


7. Дитина має право на отримання освіти, яка повинна бути 
обов’язковою та безкоштовною щонайменше на початковому рівні. 
Дитина повинна мати можливість для гри та творчості.
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8. Дитина за будь-яких обставин повинна бути серед перших, хто 
отримає захист та допомогу.


9. Дитина повинна бути захищена від усіх форм занедбання, 
жорстокості та експлуатації. Дитину не можна наймати на роботу до 
досягнення нею визначеного мінімального віку.


10. Дитина повинна бути захищена від расової, релігійної або іншої 
дискримінації. Вона повинна бути вихована у дусі розуміння, 
толерантності та дружби між народами, і миру і загального братерства.


Декларація прав дитини – документ, що регулює становище дитини 
у сучасному суспільстві. Головна ідея цього акту «Добро – дітям». В 
вищезгаданих 10 принципах проголошується, що дитині, незалежно від 
кольору шкіри, мови, статі, віри, законом повинен бути забезпечений 
соціальний захист, надані умови та можливості, що дозволили б їй 
розвиватися фізично, розумово, морально, духовно. У соціальному 
відношенні висунуто вимоги щодо створення умов для здорової і 
нормальної життєдіяльності дитини, гарантування їй свободи й гідності. 
Дитина повинна бути першою серед тих, хто одержує захист і допомогу, а 
також захищеною від усіх форм недбалого ставлення до неї, не говорячи 
вже про жорстокість та експлуатацію. Декларація стосується майже 
виключно захисних прав, її лейтмотивом є кращі інтереси дитини, іншими 
словами, дитина визнається окремою істотою.


Нові часи, погіршення положення дітей, потребували більш 
конкретних законів й заходів, міжнародних договорів по захисту і 
забезпеченню прав дитини. У 1979-1989 розробляється Конвенція ООН 
про права дитини, яка стала документом, де зазначено, що людство 
зобов’язане дати дітям усе найкраще, надійно забезпечити дитинство, яке 
гарантує в майбутньому розвиток повнолітніх громадян. 20 листопада 
1989 року Конвенція була прийнята. 26 січня 1990 року, в день відкриття її 
для підписання, її підписала 61 країна. Україна ратифікувала Конвенцію в 
1991 р. та внесла відповідні зміни до національного законодавства. На 
сьогодні цю Конвенцію ратифікували 189 країн світу. Серед тих, хто не 
ратифікував її - США та Сомалі.


Конвенція ООН про права дитини – не просто декларація, а 
міжнародна угода, визначаючи яку, кожна країна повинна дотримуватися 
її вимог, спиратися на них, у тому числі шляхом внесення доповнень і змін 
до свого законодавства з метою захисту дітей від різного роду посягань.


Преамбула Конвенції ООН про права дитини містить згадку про її 
основні засади, а саме: принципи Хартії ООН (1945), Загальної Декларації 
прав людини (1948.) і Міжнародних Пактів з прав людини (1966); 
переконання в тому, що сім’ї повинен бути наданий особливий захист, і 
що дитина повинна зростати у сімейному оточенні в атмосфері щастя, 
любові і розуміння; переконання у тому, що дитина повинна виховуватись 
у дусі ідеалів, проголошених Статутом ООН, і зокрема у дусі миру, 
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В той же час Декларація вважає дитину правовим суб’єктом, 
тобто не визнає за нею право самостійно користуватися своїми 
правами.  

Декларація (лат. Declaratia - проголошення) – не зобов’язує, не має 
певної обов’язкової сили, це лише рекомендація.



гідності, толерантності, свободи, рівності і солідарності; розуміння того, 
що діти потребують особливого піклування, як це було проголошено у 
Женевській Декларації прав дитини (1924) і Декларації прав дитини (1959), 
як це визнано у Загальній Декларації прав людини (1948), Міжнародних 
зобов’язаннях щодо прав людини (1966), низці зобов’язань і статутах 
спеціалізованих агенцій та інших деклараціях (таких, як «Пекінські 
правила» 1985 року по ювенальній юстиції); визнання того, що є діти, які 
живуть в особливо важких умовах, і такі діти погребують особливої уваги; 
визнання важливості традицій і народних культурних цінностей у захисті 
дітей та забезпеченні їх гармонійного розвитку; визнання важливості 
міжнародної співпраці.


Статті Конвенції ООН про права дитини можна розділити на три 
основні частини:


І. Статті 1-4.1: основні статті, які визначають права дитини і 
обов’язки держав-сторін. які ратифікували Конвенцію;


П. Статті 42-45: процедури моніторингу запровадження Конвенції;

III. Статті 46-54: формальні положення, які регламентують порядок 

набуття чинності Конвенції.


Переходячи до аналізу статей Конвенції потрібно зазначити кілька 
важливих моментів :
4

1. Стаття 1 дає нам визначення дитини як людської істоти віком до 
18 років. Цей текст став результатом надзвичайно складної і делікатної 
процедури примирення протилежних думок щодо захисту дитини до 
народження (цитоване посилання на це міститься у преамбулі у лапках). 


2. Стаття 3 стверджує, що кращі інтереси дитини повинні братися 
до уваги в першу чергу під час прийняття органами влади рішень, які 
впливають на добробут дитини, а також що держава повинна надавати 
необхідну допомогу батькам, або іншим особам, які на законних засадах 
піклуються про дитину.


3. У цьому контексті статті 5 та 18 також є надзвичайно важливими. 
Стаття 5 передбачає, що держави зобов’язані поважати права і обов’язки 
батьків спрямовувати зусилля на практичне використання дітьми їхніх 
прав, передбачених Конвенцією. 


На додаток стаття 18 визначає, що батько й мати несуть рівну 
відповідальність за виховання та розвиток дитини, а держава зобов’язана 
надавати їм необхідну допомогу, якщо це необхідно.


Права дитини, визнані Конвенцією, можуть бути поділені на п’ять 
груп згідно з традиційною класифікацією прав людини:


1. Громадянські права.

Вони визначені у перших 18 статтях Загальної Декларації прав 

людини (1948). Серед громадянських прав - право на ім’я і національність 
(ст.7) і право на самобутність (ст.8); право на життя (ст.6) і принципи 

 http://khpg.org/index.php?id=12589833514
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Говорячи про права дитини, ми не можемо вибирати з них 
«основні» і «менш значимі» права. Такий підхід буде прямо суперечити 
духу Конвенції, яка не визнає ієрархії у правах. Жодне з прав, 
задекларованих у Конвенції не може бути відокремлене від інших!
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недискримінацїї (ст.2). Але серед них є також так звані «права 
порядності»; такі як заборона тортур (ст.37), право на захист від 
фізичного насильства (ст.19 та ст.34), від свавільного арешту (ст.37 та ст.
40), право на приватне життя (ст.16) тощо.


2. Політичні права.

До них належить свобода думки (ст.12), свобода вираження (ст.13), 

свобода зібрань (ст.15), свобода переконань та віросповідання (ст.14), 
вільний доступ до інформації (ст.17). Слід звернути увагу, що Загальна 
Декларація прав людини до політичних прав відносить також право 
обирати і бути обраними під час виборів.


3. Економічні права.

Стаття 4 визначає, що держави-сторони повинні вживати всіх 

необхідних правових, адміністративних та інших заходів для реалізації 
економічних, соціальних і культурних прав. Більш специфічно цією 
статтею також передбачено і право на захист від експлуатації (ст.32 і ст.
36).


4. Соціальні права.

Знову ст.4, а також ст.28 і ст.29, які визначають право на освіту, ст.

24 - право на охорону здоров’я і ст.26 - право на соціальне забезпечення.

5. Культурні права.

На додаток до ст.4 у цьому контексті слід згадати ст.31 яка визнає 

право на відпочинок і дозвілля, залучення до гри та участі у культурному 
та мистецькому житті. Права, визнані Конвенцією, повністю співпадають з 
традиційними правами людини.


Конвенція ООН про права дитини має три основні завдання щодо 
захисту прав дітей:


1) Право самовизначення. 
Зараз загально визнано, що до дитини застосовується більшість 

прав людини. Одні з них - беззастережно (як, наприклад, право на захист 
від тортур), а інші - з певними обмеженнями (політичні права).


2) Право на захист. 
Конвенція містить низку положень, які стосуються особливих 

потреб дітей та їх вразливості, наприклад, умови зайнятості для дітей (ст.
32). Більшість з цих положень має більш суворі вимоги стосовно дітей, ніж 
загальні правозахисні інструменти.


3) Специфічні права. 
Це права, які застосовуються специфічно, або навіть виключно до 

дітей: право не розлучатися зі своїми батьками (ст.9, ст.10, ст.11) 
положення про усиновлення (ст.21). Найкращим прикладом таких прав є 
ст.31, яка захищає право дитини на гру. Конвенція також надає захист 
особливим групам дітей: біженці (ст.22), діти з інвалідністю (ст.23), 
меншини (ст. 30) і діти, втягнуті у воєнні конфлікти.


Також важливо зазначити, що (ст.4) Конвенції закріпила найвищу 
силу нього документу порівняно з іншими міжнародними і національними 
правовими актами. Статті 42-45 стосуються моніторингу (контролю за 
виконанням), а статті 46-54 – порядку набуття чинності Конвенції. Як вже 
зазначалося вище, на відміну від Декларації 1959 року документ, 
прийнятий Генеральною Асамблеєю 0011 у 1989 році, дійсно є 
конвенцією, оскільки накладає на країни-сторони обов’язок запровадити 
Конвенцію ООН про права дитини на їх території. Якщо необхідно, вони 
також повинні змінити своє законодавство згідно з положеннями 
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Конвенції. Вони також не мають право змінювати законодавство, або 
приймати нові закони, якщо це суперечитиме Конвенції.


з Конвенцією (ст. 42-45), контроль за її впровадженням 
покладається на Комітет з прав дитини, який розпочав свою діяльність 27 
лютого 1991 року у складі 10 незалежних експертів, обраних таємним 
голосуванням терміном на 4 роки (п’ятеро було обрано на 2 роки). 
Головним завданням Комітету є оцінка прогресу, якого досягають 
держави-учасниці у процесі імплементації Конвенції 00Н про права 
дитини. Протягом двох років з дня ратифікації Конвенції, а надалі – кожні 
5 років держави-учасниці повинні звітувати Комітетові про права дитини в 
їх країнах. Комітет може робити запит на додаткову інформацію від 
держав-учасниць, а також замовити дослідження зі специфічних питань, 
пов’язаних з правами дитини (ст. 4.5).


Кожні 2 роки Комітет подає звіт до Генеральної Асамблеї ООН 
через Економічну та соціальну раду – ЕСOSOС.


З метою забезпечення ефективного впровадження Конвенції 
Комітет може стимулювати міжнародну співпрацю у правовому полі 
Конвенції, запрошувати (згідно зі ст. 45) міжнародні та неурядові 
організації, відвідувати свої засідання. Комітет може звертатися до них за 
експертними порадами, або сам надавати їм інформацію на їх запит.


2. Як реалізуються права дитини через спорт? 

За останні десять років відбулася певна трансформація у контексті 
реалізації прав дитини через спорт. Якщо раніше на перше місце 
ставилась підготовка дітей з належними спортивними даними до 
великого спорту і основна увага у контексті прав дитини приділялась 
захисту дітей-спортсменів від перенавантаження, застосування 
допінгових препаратів, дискримінації, насильства тощо, то в рамках 
сьогодення спорту відводиться велика місія у розбудові миру, формуванні 
безпечної громади, формуванні здорового способу життя, освіті та 
просвітництві дітей і молоді.
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Конвенція ООН про права дитини - серйозний правовий 
інструмент для захисту прав дитини та контролю за цією діяльністю.

Спорт – це запорука успіху, краси та здоров’я, а також запорука 
вдалого початку життя. Спорт дисциплінує, навчає командній роботі та 
сприяє новим знайомствам та дружбі. Спорт є невід’ємною частиною 
освітнього процесу.

Метою діяльності Організації Об'єднаних Націй, пов'язаних з 
спортом, є   НЕ підготовка нових спортивних чемпіонів та розвиток 
спорту, а скоріше використання спорту в більш широких заходах 
забезпечення прав дитини, сприяння її розвитку та миробудівництву". 

Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН 



Так, за словами Виконавчого директора ЮНІСЕФ Керола Белламі: 
"Спорт є практичним та рентабельним засобом надання допомоги системі 
ООН у досягненні Цілей сталого розвитку. Спорт не є розкішшю, а 
надзвичайним інструментом, який може бути використаний для 
досягнення розвитку та мирних цілей". 


Нижче наведені основні ключові етапи становлення спорту як 
інструменту миробудівництва і розвитку:
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•Генеральна конференція ЮНЕСКО приймає Міжнародну хартію 
з фізичної культури та спорту


• Спорт та фізичне виховання визнані основними правами 
людини


1978

1979
• Затверджено право жінок та дівчат брати участь у спорті


1991 • Унікальна роль спорту у ліквідації бідності та сприянні розвитку 
визнана главами урядів


1993 • Резолюція 48/11 Генеральної Асамблеї ООН "Розбудова 
мирного і кращого світу" через спорт та олімпійські ідеали" 
відроджує давньогрецьку традиції олімпійського перемир'я . 
Подібні резолюції приймаються з того часу кожні два роки до 

2001 • Генеральний секретар ООН Кофі Аннан вперше призначає 
спеціального радника з питань  спорту для розвитку миру та 
зміцнення взаємодії між організаціями ООН та спортом


2002 • Генеральний секретар ООН створює Міжвідомчу цільову групу 
ООН з питань розвитку спорту і миру, щоб переглянути заходи, 
щро стосуються ролі і місця спорту в системі ООН 


• Міжвідомча цільова група ООН з питань розвитку спорту і миру 
визначає  спорт як інструмент миробудівництва і розвитку. 
Публікується перша доповідь "Спорт для розвитку та миру 
шляхи досягнення Цілей сталого розвитку.


• Перша резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Спорт як засіб 
сприяння освіті, охороні здоров'я , розвитку і миру" (58/5).

2003





2.1 Спорт для розвитку і миру

Спорт є загальною мовою для багатьох людей, що об’єднує безліч 

осіб та  зацікавлених сторін. «Спорт для розвитку та  миру»  — 
це  використання спорту для забезпечення доступу до  освіти, вирішення 
проблем безробіття серед молоді, або підвищення рівня обізнаності щодо 
ВІЛ та СНІД тощо.


Спорт для розвитку і миру має можливість:

- передати основні принципи, важливі для демократії, такі як 

толерантність, солідарність, співпраця і повага;

- сприяти включенню як окремих індивідуумів так і соціально 

маргіналізованих, етнічних, культурних груп населення; 

- дозволяти людям відчувати рівність, свободу та гідність.
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2004

• Форум "Використання сил спорту для розвитку та миру" був 
організований під час Олімпійських ігор 2004 року в Афінах і 
зібрав політичних лідерів та експертів у галузі розвитку, щоб 
обговорити потенціал спорту у досягненні цілей сталого 
розвитку. Круглий стіл форуму поклав основи для створення 
Міжнародної робочої групи "Спорт для розвитку та миру" (SDP 
IWG) для розробки нової рамкової політики використання 
спорту для розвитку та миру.  


• Європейська Комісія запускає Європейський рік освіти через 
спорт (EYES).


2008

• Створено Консультативний орган Спывтовариства з питань 
спорту (CABOS)


• Міжнародний Олімпійський комітет та ООН домовляються про 
розширені рамки дій з метою використання спорту для 
досягнення цілей ООН 


• Генеральний секретар ООН Бан Кі Мун створює цільовий фонд 
на тему "Спорт для розвитку та миру"


• Конвенція про права осіб з інвалідністю набирає чинності, 
посилюючи право людей з інвалідністю брати участь нарівні  з 
іншими у відпочинку, дозвіллі і спортивних заходах

2009 • Перший Міжнародний Олімпійський  комітет ООН з питань 
розвитку  та миру відбувся у Лозанні, Швейцарія


• Наступний форум відбувся в 2011 році у Женеві, Швейцарія

2012
• Розробка керівних принципів "Спорт для розитку і миру"

2013
• Розроблено статут "Спорту для розвитку і миру", додані 
положення про залучення молоді до прийняття рішень



Унікальна атрибутика спорту  5

Універсальна популярність Люди в усьому світі залучені до 
спорту і ця його популярність може 
долати національні, культурні, 
соціально-економічні, політичні та 
навіть лінгвістичні кордони.

Можливість об’єднувати людей і 
громади

Спорт є невід'ємним соціальним 
процесом, який може об'єднати 
людей через загальний інтерес

Засіб комунікації Завдяки своїй універсальній 
популярності спорт є формою 
масових розваг і через це стає 
однією з найбільш потужних 
комунікаційних платформ у світі. 
Глобальні спортивні події та висока 
популярність відомих спортсменів 
є ефективними майданчиками для 
виховання громадськості та 
мобілізації мас

Міжкультурний інструмент Спорт може бути використаний для 
вирішення широкого кола 
соціальних та економічних 
проблем. Чим більше програм 
сталого розвитку втілюються в 
життя, тим частіше спорт 
використовується для пропаганди 
здоров'я, запобігання хворобам, 
посилення розвитку дітей та 
молоді, посилення освіти, сприяння 
соціальній інтеграції, запобігання 
конфліктам і зміцнення миру, 
заохочення гендерної рівності, 
посилення залучення людей з 
інвалідністю, сприянню зайнятості 
та економічному розвитку

 Sport for Development and Peace Youth Advocacy Toolkit5
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2.2 Потенційний внесок спорту у сталий розвиток громади і 
суспільства 

Прямий та непрямий внесок у фізичне, психічне здоров'я та 
добробут: 

- регулярна фізична активність; 
- медична просвіта та здоровий спосіб життя; 
- потенціал для розширення можливостей і здоров'я дітей та 

юнацтва. 
Прямі та непрямі внески спорту як інструменту залучення та 

мобілізації: 
- програми розвитку життєвих навичок, освіти, охорони здоров'я та 

розширення прав і можливостей дівчат; 
- побудова соціальних взаємовідносин у контексті соціальної 

підтримки на кшталт: учень-вчитель; дорослий-дитини; вчитель-дитина з 
інвалідністю; дитина без інвалідності-дитина з інвалідністю; батьківські / 
сімейні мережі та зв'язок між різними соціокультурними групами. 

Прямий і непрямий внесок спорту в розвиток особистості та 
громади: 

- розвиток життєвих навичок, які можуть перейти до неспортивних 
контекстів, наприклад, при прийнятті рішень і комунікації. Наприклад: 
навички, розроблені в командних видах спорту, що переносяться в 
поведінку в класі; 

- практика застосування уроків здоров'я та гігієни; 
- робота з виключеними та уразливими групами: наприклад, тими 

дітьми, котрі не відвідують школу; розширення можливостей дівчат та 
молодих жінок через спорт, що підвищує їх впевненість, фізичну форму, 
розвиток навичок лідерства тощо;  

- створення безпечного простору, який можна використовувати в 
конфліктних ситуаціях як нейтральну платформу для діалогу та взаємодії. 

Потенціал, який надихає, мотивує, 
підсилює

Спорт залучає, розвиває і 
демонструє сили та здібності 
людей, поставивши акцент на те, 
що люди можуть робити, а не на те, 
чого вони НЕ можуть зробити. 
Спорт має можливість 
розширювати потенціал людини, 
мотивувати та надихати людей і 
громади таким чином, що пропагує 
надію та позитивні перспективи на 
майбутнє.
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2.3 Внесок спорту в розбудову суспільної політики 

2.4 Внесок спорту у миробудівництво 

Що таке миробудівництво? В ідеалі це означає вирішення соціальних 
напружень та структурних причин насильства до того, як вони переростають 
у конфлікти. У контексті розвитку це може означати: 

- забезпечення основних потреб людини; 
- зміцнення громадянського суспільства та його інститутів; 
- сприяння демократичному та прозорому управлінню; 
- забезпечення справедливої і неупередженої системи правосуддя; 
- скорочення бідності; 
- пошук шляхів подолання бар'єрів та зближення різних людей. 

Розвиток дітей  
та молоді

-зміцнення систем соціальної підтримки та 
співпраці ключових зацікавлених сторін у молоді;

-сприяння участі молоді у прийнятті рішень;

-сприяння позитивним моделям та підвищенню 
самооцінки молоді;

-забезпечення рівноправності дівчат та хлопців, 
а також дітей і молоді в особливих обставинах 
(наприклад: збройний конфлікт);

-сприяння мирному та демократичному 
середовищу, в якому дотримуються права 
людини;

-забезпечення якісної освіти для всіх;

-сприяння здоровому способу життя та розвитку 
через спорт та культуру.

Здоров’я -профілактика інфекційних захворювань;

-статевий розвиток, протидія ВІЛ/СНІД та іншим 
захворюванням;

-психічне здоров'я.

Освіта -поліпшення якості освіти та інклюзивного 
навчання;

-підтримка загальної початкової освіти;

-усунення гендерних невідповідностей на всіх 
рівнях освіти;

-сприяння повазі та розумінню через освіту.

Гендерна рівність -сприяння гендерній рівності та розширенню 
можливостей дівчат і молодих жінок;

-ґендер у контексті викорінювання бідності, 
розширення можливостей для економічного 
розвитку та доступу до освіти;

-ґендер, демократія та конфлікти;

-ґендер та права людини. 

Рівність та інклюзія -розширення можливостей всіх і кожного;

-інклюзія на всіх рівнях навчання; 

-недопустимість стигми та дискримінації
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Спорт сам по собі не може запобігти конфлікту або створити мир. 
Однак спорт може акумулювати і підсилювати зусилля всіх сторін для 
прийняття важливих рішень чи спонукання до важливих дій.  

В процесі миробудівництва спорт може сприяти: 
1. Налагодженню стосунків: 
Спорт працює переважно на подолання розриву між соціальними, 

економічними та культурними розбіжностями у суспільстві, будуючи відчуття 
ідентичності та спільності між групами. 

2. Включенню людей у громаду 
Спортивні програми забезпечують спільні враження між людьми, що 

конфліктують. Поділяючи спортивні враження, учасники спорту з 
конфліктуючих груп все більше відчувають, що всі однакові, а не різні. Спорт 
породжує «ритуальну ідентичність» або почуття приналежності до тієї ж 
групи на основі спільного досвіду – спортивного ритуалу - що допомагає 
знищити наслідки конфлікту.  

3. Використання спорту як комунікаційної платформи 
Історія та вплив відомих спортсменів та значимі спортивні події можуть 

розбивати структурні причини соціальної ізоляції. Глобальна популярність 
професійного спорту робить його ідеальною та надзвичайно потужною 
платформою для масової комунікації, що в свою чергу може бути 
використано для просування культури миру. Відомі спортсмени, зокрема, 
можуть бути надзвичайно впливовими послами миру і виконувати функції 
посередників між ворожими народами, створюючи відкриття для діалогу. 

4. Створення простору для спілкування 
Професійний спорт завжди відкривав двері мирного діалогу для 

розрядки політичних сил і напруженості між народами. Прикладом може 
бути знаменита «динаміка пінг-понгу» між Народною Республікою Китай та 
Сполученими Штатами, яка була запущена в 1971 році, коли американський 
тенісист пропустив свій автобус після тренування і був запрошений в автобус 
китайської команди. Один із китайських гравців з цього приводу 
запропонував придумати відповідний напис для футболки. Пізніше 
американець подарував китайському гравцеві футболку, що містила 
символіку миру та слова з пісні «Бітлз» - «Let it be» - «Хай буде так». 

Спорт, як професійний, так і на рівні громад, все ширше 
використовується в для розбудови соціальної інтеграції, запобігання 
конфліктам та зміцнення миру в громадах. 

Забезпечення альтернатив участі у злочинному угрупуванні/банді 
У багатьох громадах - злочинні банди, нелегальні воєнізовані 

організації та збройні угруповання активно залучають незадоволених, 
бездоглядних або безпритульних молодих людей. Добре продумані 
спортивні заходи можуть стати привабливою альтернативою для молодих 
людей, які прагнуть здобути друзів, почуття власної гідності та впевненості в 
собі, і задати своєму життю позитивний напрямок. Як невід'ємна і цінна 
частина молодіжної культури, спорт може бути ідеальним мотиватором для 
молодих людей у побудові власного життя, вирішенні конфліктів та розвитку 
життєвих навичок. Проте, щоб бути ефективними, ці програми повинні бути 
орієнтовані на молодь, а не на їх здібності у спорті). Такий підхід сприятиме 
розбудові таких цінностей як співпраця, робота в команді, справедливість і 
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повага до опонентів, вміння робити ефективний вибір, практикувати 
відповідальність та лідерство. 

Зміцнення культури корінних народів 
Корінне населення часто піддається маргіналізації як у розвинутих 

країнах, так і в країнах, що розвиваються. Існує все більше доказів того, що 
культурний спадок має вирішальне значення для відновлення соціального, 
економічного та духовного здоров'я громади. Спорт та ігри, зосереджені на 
традиційних навичках та принципах культури, відіграють важливу роль у 
житті корінного населення і тому можуть сприяти процесам подолання 
маргіналізації. 

Спорт як місток між конфліктуючими групами 
Спорт може бути використаний для «наведення мостів» і 

встановлення позитивних відносин між протидіючими сторонами конфлікту 
через залучення до спорту представників різних громад і створення для них 
«простору взаємовідносин».  

Примирення 
Метою примирення є встановлення мінімального рівня довіри, 

необхідної для заохочення до співпраця колишніх ворогів. Це довгий і 
складний процес,що вимагає змін у ставленні (наприклад, толерантності, а 
не реваншу), у поведінці (наприклад, спільне відзначення загиблих, а не 
окремі меморіали ) тощо. Довідник з питань примирення після 
насильницького конфлікту, опублікований Міжнародним Інститутом 
демократії та допомоги у виборах визначає три етапи примирення: 

• замінити страх на ненасильницьке співіснування; 
• зміцнити єдність і довіру;  
• рухатись від ненависті до співчуття. 
Реабілітація та реінтеграція колишніх комбатантів 
Роззброєння, демобілізація та реінтеграція колишніх комбатантів є 

триступеневим процесом у пост конфліктній ситуації, який спрямований на 
перетворення солдатів у цивільних осіб. Цей процес також відноситься до 
миро будівництва. Спортивні заходи та ініціативи у цьому контексті 
використовують для реінтеграції колишніх комбатантів у суспільство.  

2.5. Програми Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і спорт 

Керуючись резолюціями Генеральної Асамблеї ООН у контексті ролі 
на роль спорту як засобу просування здоров'я, освіти, розвитку та миру, 
ЮНІСЕФ реалізовує ці рекомендації, збільшивши спортивні та рекреаційні 
заходи в кожній країні, яка ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини, 
визнаючи, що спорт є одним із засобів для досягнення як багатьох основних 
цілей ЮНІСЕФ, так і цілей самореалізації кожної дитини. Дослідження 
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«Не чекайте миру, щоб використовувати спорт для миру. 
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стіл в Афінах «Спорт для розвитку та миру», 2004).



показало, що діти, які займаються фізичною активністю принаймні п'ять 
годин на тиждень, досягають кращих результатів у навчанні, ніж ті, хто 
займається спортом менше однієї години на тиждень. 

Фізичне виховання є важливою складовою гарного навчального 
плану, оскільки воно навчає молодих людей поважати свій організм, 
залишаючись активним, прийняти здоровий спосіб життя та уникнути 
небезпеки від наркотиків, тютюнових виробів та переданих статевим шляхом 
захворювань, у тому числі ВІЛ / СНІДу. 

Багато країн світу включають спортивні заходи для просування 
важливості освіти, особливо по відношенню до дівчат. У Зімбабве програма 
«Молодіжна освіта через спорт» заохочує дівчат до  навчання в  школі 
та сприяє розбудові позитивної моделі у громадах. 

Ґендер 
Навички та цінності, отримані через спорт, особливо важливі для 

дівчат. Спорт дає дівчатам шанс стати лідерами та підвищити їхню 
самооцінку. Враховуючи, що традиційно спорт є чоловічою областю, участь 
дівчат допомагає сприяти гендерній рівності шляхом долання стереотипів. 

Фільми, такі як  «Грай, як  Бекхем», збільшили популярність футболу 
для дівчат. У відповідь Бутан створює першу в історії жіночу футбольну лігу, 
підтримує зусилля, спрямовані на  досягнення гендерної рівності в  освіті 
та  громаді. Створюючи впевненість та  надаючи нові можливості, спорт 
пропонує дівчатам захист і  збільшує ймовірність успіху в  майбутньому. 
Дослідження Фонду жіночих спортивних закладів США у яких порівнюються 
жінки-спортсменки та жінки, котрі не займаються спортом, показують, що у 
спортсменок у три рази більше шансів закінчити середню школу, на 92% 
менша ймовірність залучення до наркотиків, і на 80% менша вірогідність 
завагітніти у ранньому віці.  

Здоров’я 
Спорт та фізична активність надають дітям і молоді фізичні, соціальні 

та розумові переваги, тим самим підвищуючи їх продуктивність та 
психосоціальне благополуччя. Фізична активність - це ефективний метод 
профілактики захворювань. Фізична бездіяльність є болісним питанням 
охорони здоров'я у багатьох країнах, і за експертними оцінками, фізична 
бездіяльність призводить до 1,9 мільйонів випадків смерті в рік у всьому 
світі. Фізична бездіяльність спричинила зріст медичних витрат в 75 мільярдів 
доларів лише в США в 2000 році. Дослідження США, наприклад, показують, 
що витрати на фізичну активність в 1 долар США заощаджують понад 3 
долари на медичні витрати. У Грузії щорічний дитячий Чемпіонат з футболу 
сприяє розвитку спортивних заходів та запобіганню шкідливим звичкам, 
таким як тютюн та вживання наркотиків серед дітей. 

Захист 
Спорт створює безпечне місце для дітей та підлітків, а також сприяє 

здоровій альтернативі наркотикам, тютюну та алкоголю. Через участь у 
спорті діти можуть розвинути почуття залучення, розвивати стосунки з 
однолітками та дорослими, а також навчитися навичкам створення команди. 
Для уразливих дітей спорт може допомогти забезпечити належну підтримку, 
безпечне середовище та допоможе утримати молодь від вулиць. 
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ВІЛ / СНІД 
У багатьох країнах спорт використовується для підвищення рівня 

поінформованості про ВІЛ / СНІД, а також для впливу на вразливі групи, такі 
як діти-сироти та бездоглядна молодь. Спорт може стримувати фактори, які 
сприяють поширенню ВІЛ / СНІД шляхом надання знань, формування 
життєвих навичок, доступу до послуг та безпечного сприятливого 
середовища. 

Освіта 
Спорт  — це  «школа для життя», яка навчає дітей та  молодь таким 

цінностям, як цінність чесної гри, співпраця, робота в команді, повага до себе 
та  інших людей, а  також позитивна конкуренція. Участь у  шкільних 
спортивних програмах безпосередньо впливає на  рівень відвідуваності 
та покращує показники успішності. 

Мир 
Спорт є універсальною мовою і, при правильному застосуванні, він 

може подолати розбіжності і конфлікти. Спорт може бути потужним 
інструментом для поширення миру. Спортивні програми в пост конфліктних 
регіонах можуть мати вирішальне значення для процесів реабілітації. Спорт 
може відновити нормальну життєдіяльність, відновити порядок та 
систематизованість , а також допомогти відновити довіру до інших. 

Спортивні програми пропонують біженцям і переселенцям впоратися 
з травмою переселення, пропонуючи місце для вираження поглядів, 
налагодження спілкування між переселенцями та приймаючою громадою. 

Проект «Співпраця між громадянським суспільством і 
громадським сектором задля миру, соціальної інтеграції та захисту 
дітей в Україні», учасником якого ви є, спрямовано на: миробудівництво, 
соціальну інтеграцію та захист дітей через спорт, мобілізацію місцевих 
громадських організацій (включаючи спортивні), шкіл, поліції у громадах, 
батьків, органи місцевого самоврядування у спільні заходи щодо зміцнення 
потенціалу молоді, соціальну згуртованість, гендерну рівність, активне 
громадянство, волонтерство, демократію, створення нових мереж і 
партнерства між громадою і поліцією. 

Участь у проекті очікує від вас: 
- професіоналізму, 
- соціальної надійності, 
- моральної і психологічної стійкості, а головне 
- бажання працювати з дітьми і для дітей у відповідності до Конвенції 

ООН про права дитини. 
Основні питання, вирішенню яких сприяє ваша участь у проекті: 
- популяризація здорового способу життя серед дітей та підлітків 
- подолання проблем залучення дітей, які опинились у складних 

життєвих ситуаціях 
- підвищення рівня мотивації у сучасних дітей до активного 

відпочинку 
- потреба дітей у спілкуванні  
- реалізація вільного часу для дітей 
- подолання стресів та напруги у дітей, пов’язаних з переселенням та 

збройним конфліктом. 
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Корисна література до першого модуля 
Міжнародне та національне законодавство у сфері захисту прав 

дитини: http://afew.org.ua/wp-content/uploads/2015/12/Mizhnarodne-ta-
natsionalne-zakonodavstvo-u-sferi-zahistu-prav-ditini.-G.-YAnova.pdf 
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МОДУЛЬ ДРУГИЙ:  
«РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІЦІЄЮ ПІДХОДУ  
СПОРТ+ШКОЛА+ПОЛІЦІЯ В CSP-КОМАНДІ» 

1. Знайомство та взаємодія 
Ювенальний поліцейський, який входить до складу CSP-команди, 

розпочинає свою роботу із знайомства з адміністрацією школи. 

На зустрічі поліцейський пропонує адміністрації школи проведення 

профілактичних бесід з учнями та батьками, відповідно до Плану 
проведення профілактичних бесід в школах (Lecture Plan). Тематика бесід 
може бути зміненою в залежності від потреби школи. 


Під час цієї зустрічі поліцейський отримує інформацію про учнів, 
котрі перебувають на внутрішкільному обліку і, спільно з членами CSP-
команди, складає «програму впливу для підлітків з раннім ступенем 
криміналізації», в якій пропонуються заходи, направлені на попередження 
протиправної поведінки з боку цих підлітків. Така програма може 
складатися з наступних кроків CSP-команди:


- у співпраці з психологом проведення індивідуальних бесід для 
учнів, за потреби надання психологом психологічної допомоги батькам; 


- у співпраці із тренером залучення дітей до занять футболом; 

- у співпраці з волонтерами організація змістовного дозвілля, 

виконання громадсько-корисної роботи. 

За необхідності поліцейський інформує Службу у справах дітей та 

соціальні служби щодо проблем, які існують у підлітка, для забезпечення 
соціального супроводу родини.
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• планують і проводять 
профілактичні бесіди; 

• проводять 
профілактичні заходи, 
спортивні змагання; 

• залучають підлітків до 
спортивних секцій.

• зустрічаються, 
отримують інформацію 
про підлітків; 

• складають спільний 
план профілактики та 
лекцій; 

• залучають до розмов з 
"важкими" підлітками

Координатор 
проекту

Шкільна 
адміністрація, 

шкільний 
психолог

Тренер, 
волонтери, 

батьки

• проводять разом 
Відкриті уроки 
футболу; 

• планують проведення 
змагань за участю 
дітей, батьків.



2. Алгоритм дій поліцейського  
Вар і а н т перший – «в і д ди тини – до школи » або 

«Поліція+Школа+Спорт» 
Ювенальний поліцейський, який входить до складу CSP-команди 

отримує інформацію про підлітка, який вчинив правопорушення. 
Розпочинаючи роботу з підлітком поліцейський інформує батьків, 
навчальний заклад, в якому навчається підліток і проводить оцінку ризиків 
вчинення повторного правопорушення  (ht tp://kvs.gov.ua/zmi/
MetodRekomendOcinkaRyzykiv24072014.pdf). Після цього поліцейський 
інформує інших членів CSP-команди про підлітка і характер його проблеми. 
Розбираючи причини, що призвели до вчинення підлітком правопорушення, 
члени CSP-команди напрацьовують програму психолого-педагогічного 
впливу, яка має передбачати конкретні заходи з мінімізації ризиків 
повторного вчинення правопорушення, в т. ч. через залучення підлітка до 
занять спортом. На зустрічі CSP-команди відбувається розподіл 
відповідальностей і порядок здійснення заходів психолого-педагогічного 
впливу.  

Працівник поліції при формуванні програми має ураховувати певні 
особливості: рівність впливу, об’єктність, суб’єктність, інтегративність, 
універсальність (таблиця). 

№  
п/п

Особливості 
професійної 
діяльності

Характеристика

1. Рівневість впливу Процес здійснення психолого-
педагогічного впливу в залежності від 
рівня профілактики (загальна та 
індивідуальна) має чітку направленість. 
Виняткове значення має планування та 
здійснення заходів соціально-
педагогічного впливу. В той же час 
необхідно враховувати, що правова 
основа профілактики правопорушень 
серед неповнолітніх виконує свою 
соціальну роль за умови, що норми, які її 
складають, не просто існують (прийняті, 
опубліковані тощо), а й діють, 
перетворюються у життя, тобто 
фактично упорядковують, 
регламентують, охороняють суспільні 
відносини у цій сфері.
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2. Об’єктність Вивчається як особистість підлітка так і 
вплив на нього оточуючого середовища, 
в т.ч. аналізується вплив кримінально 
налаштованих підлітків або дорослих 
осіб, які втягують дітей у злочинну 
діяльність. Психолого-педагогічний 
вплив на особистість підлітка 
нерозривно пов’язаний з включенням 
підлітка до нормативної системи 
цінностей, що охороняються правом; 
оволодіння нею правомірними формами 
поведінки, а також формуванням 
почуття соціальної відповідальності і 
солідарності з правом 

3. Суб’єктність Процес психолого-педагогічного впливу 
полягає у налагоджені особою, яка 
проводить профілактичну роботу 
довірливих стосунків з підлітком та 
збереженням права підлітка на вибір. 

4. Інтегративність Широке використання у практичній 
діяльності знань, що пов’язані з аналізом 
та вирішенням проблем дитини 
(психологія, соціологія, педагогіка, 
кримінологія), врахування особливостей 
її фізіологічного та психічного розвитку. 

5. Універсальність 
(комплексність)  

Визначається змістом життєвих проблем 
підлітка, які стали причиною його 
девіантної поведінки та можливими 
шляхами їх вирішення.

6. Перенаправлення Сутність полягає у залучені до вирішення 
проблем підлітків, які не відносяться 
до компетенції поліції, інших суб’єктів 
органів та служб, що відповідно 
до Закону України «Про органи і служби 
у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей» здійснюють профілактику 
девіантної поведінки підлітків. 
зацікавлених у профілактиці.

№  
п/п

Особливості 
професійної 
діяльності

Характеристика
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Вар і а н т д р у г и й – « в і д школи – д о д и т и н и » а б о 
«Школа+Поліція+Спорт» 

Ювенальний поліцейський отримує інформацію від адміністрації 
школи, про підлітка, який вчиняє правопорушення або схильний до вчинення 
правопорушення. Про інформування поліції щодо підлітка адміністрація 
школи має повідомити батьків. Паралельно адміністрація інформує CSP-
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Цікава інформація: канадський досвід роботи поліції з 
підлітками правопорушниками 
Офіцери поліції з шкільних ресурсів, структурно входять до складу 
груп по роботі із підлітками в управліннях поліції. Їх основним 
завданням є налагодження взаємодії з адміністраціями шкіл та 
шкільними наглядовими радами, своєрідними батьківськими 
комітетами шкіл. 

Основними формами роботи з підлітками правопорушниками, які 
здійснюються офіцерами з шкільних ресурсів є:

1) ознайомлення підлітків з відповідальністю за вчинення певних 
правопорушень (загальна профілактика);

2) проведення програм раннього впливу для підлітків з „раннім 
ступенем криміналізації”, які включають:

• роботу з батьками підлітків, їх орієнтація на утримання дітей від 
вчинення правопорушень;


• проведення програм диверсій  для підлітків, що мають 
обвинувачення підлітки „з середнім ступенем криміналізації”, а також 
досудових програм;


• контроль за виконанням рішень суду (програм виконання покарання) 
після висунення формального обвинувачення (отримання рішення 
суду – офіційна судова процедура) для підлітків „з високим ступенем 
криміналізації”.


3) робота із зверненнями адміністрацій шкіл та шкільних рад (коли діти 
прогулюють школу!).

4) надання порад шкільній раді до яких спеціалістів поліції необхідно 
звернутися у рази виникнення проблемних ситуацій у шкільної 
адміністрацій, учнів, батьків. Наприклад, якщо в школі мають місце 
випадки із вживанням учнями наркотиків – то відповідну лекцію з 
учнями і поради персоналу школи буде надавати поліцейський з 
підрозділу по боротьбі з наркотиками, а не поліцейський з шкільних 
ресурсів.

Офіцери з шкільних ресурсів тісно співпрацюють з сім’ями тих учнів, 
які мають проблеми в школі, маючи на меті найкращий захист інтересів 
школярів під час вирішення інциденту. Часто працівники школи можуть 
звернутися до офіцера із проханням зв’язатися з батьками учня, 
допомогти й надати необхідну інформацію щодо проблем, які можуть 
виникнути в сім’ї, скерувати до потрібних інстанцій. У такому випадку 
офіцер може надати їм належну підтримку й сприяти отриманню 
необхідної допомоги.



координатора і разом формують CSP-команду та планують проведення 
робочої зустрічі. До її проведення поліцейський вивчає причини, що 
призвели до вчинення підлітком правопорушення і проводить оцінку ризиків 
вчинення підлітком повторного правопорушення, з результатами якої 
ознайомлює членів CSP-команди під час зустрічі. Далі членами команди 
напрацьовується програма психолого-педагогічного впливу і відбувається 
розподіл відповідальностей.  

3. Програми психолого-педагогічного впливу 
Передумовами профілактики вчинення правопорушень підлітками є 

сукупність соціальних факторів. Такими визначено: соціально-педагогічні й 
психологічні фактори (спосіб життя підлітка й ціннісні орієнтації підлітка, 
становище його сім’ї, відсутність підтримки з боку рідних і сама особистість 
підлітка – емоційна нестійкість, низька опірність до стресів, егоїзм, 
тривожність, інфантильність тощо), зовнішні соціальні криміногенні фактори 
(територія, кількість населення, інфраструктура, криміногенне оточення), 
соціокультурні фактори (телебачення, Інтернет, законодавче та нормативно-
правове регулювання поведінки людини в суспільстві, традиції та суспільні 
цінності).  

Підлітковий вік характеризується емоційною незрілістю та фізичною 
нестабільністю. Формування в цей період рис характеру та їх акцентуацій, 
також ускладнює спілкування з підлітками, а несприятливі мікро- й 
макросоціальні відносини створюють додаткові фактори ризику. Такий вік в 
житті дитини вважають перехідним, відбувається поступовий перехід від 
дитинства до дорослості. Він має певні особливості та різні стадії розвитку, 
характеризується різким піднесенням життєдіяльності, кардинальними 
змінами в організмі дитини, інтенсивним формуванням особистості, 
зростанням моральних та інтелектуальних сил і можливостей.  

В цей період життя дитини важливого значення набувають взаємини з 
однолітками, які стають основою внутрішнього інтересу підлітка, формою, 
яка найкраще пристосована до виявлення його соціальної позиції. Він 
починає засвоювати соціальний досвід, навчається налагоджувати стосунки, 
тотожні до взаємин між дорослими. Тут забезпечується вільне спілкування, 
яке є необхідною умовою виявлення позиції підлітка, а загальний характер 
групових взаємин відіграє особливу роль у становленні особистісних рис 
підлітка. В цей період у підлітків з’являються специфічні поведінкові реакції, 
що складають специфічний підлітковий комплекс: реакція емансипації 
(крайній ступінь – бродяжництво); реакція групування з однолітками 
(формування власної субкультури); реакція захоплення (хобі).  

Саме необхідність вирішення проблем, пов’язаних із виникненням 
специфічного підліткового комплексу підштовхує підлітків до згуртування у 
групи, в т.ч. асоціальні, радикально налаштовані, що також впливають на 
формування протиправної поведінки підлітків.  

Результати досліджень залежності поведінки підлітка від впливу таких 
груп засвідчили, що  першим етапом є  відокремлення підлітка від інших 
підліткових груп, другим  — підкорення специфічним груповим нормам 
і  цінностям, орієнтованим на  антигромадську поведінку, третім етапом 
є  встановлення твердого взаємозв’язку між рівнем розвитку підлітка 
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та  груповими нормами. Підліток, який потрапив у  групу з  антисоціальними 
тенденціями швидко долучається до  її  способу життя, а  вироблені групові 
«норми» поведінки стають для нього обов’язковими. 

Суттєвим соціальним фактором, що впливає на формування 
протиправної поведінки є проживання в криміногенному середовищі. 
Поняття місця проживання загальновживане в соціальній практиці і охоплює 
такі сфери: територію (вулицю, мікрорайон), кількість населення, 
інфраструктуру, де підлітки мають можливість задовольнити потреби 
(навчальні, культурні, розвивальні, розважальні), референтних однолітків. 
Територія проживання є однією з найважливіших сфер життєдіяльності 
підлітків 

Ураховуючи викладене стає зрозумілим, що для досягнення 
результатів впливу, а саме зміни поведінки підлітка і запобігання вчинення 
ним правопорушень, CSP-команда має комплексно вплинути на причини. 
Задля цього необхідно розробити індивідуальну програму психолого-
педагогічного впливу. Така програма має бути погоджена CSP-командою з 
батьками підлітка (законними представниками). 

Приклад такої програми наведено нижче. Ця програма варіативна, 
тобто можна змінювати кількість етапів програми, зміст етапів, кількість 
групових занять з підлітками. Програма розрахована на підлітків, які схильні 
до вчинення правопорушень, вчиняли адміністративні правопорушення, 
вперше вчинили злочин невеликої тяжкості і не мали приводів до поліції. 

Програма «Зміни життя» 

Групова програма «Зміни життя» розрахована на підлітків, схильних 
до вчинення правопорушень.  

Мета програми провести корекцію переконань, ціннісних орієнтацій, 
що призводять до скоєння правопорушень та до інших проявів протиправної, 
асоціальної поведінки. 

Завдання програми: 
1. Сформувати у підлітка мотивацію правослухняної, соціально-

прийнятної поведінки;  
2. Сприяти набуттю неповнолітнім навичок конструктивного 

подолання проблем і вирішення конфліктів; 
3. Допомогти підлітку подолати шкідливі звички, долучитися до 

здорового способу життя. 
Програма складається з чотирьох етапів,заняття проводяться 2 рази 

на тиждень по 1,5 години. 
Перший етап (2 заняття по 1,5 години) під час якого:   
Проходить знайомство та встановлення контакту. На першому занятті 

важливо повідомити неповнолітньому про його права та обов’язки, 
переконати приймати активну участь у програмі, узгодити з неповнолітнім 
час і місце проведення програми. На цьому занятті учасники групи пишуть 
маленькій твір на тему «Чому я унікальний». Опрацювання цих творів надасть 
змогу спиратися на позитивні якості, які підлітки в собі вказали. 
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На другому занятті учасниками групи, разом з ведучим здійснюється 
пошук вирішення однієї з 12 «проблем», які сприяли вчиненню ними 
правопорушень, а саме: 

1. низька самооцінка. 
2. неуважність (недбалість ) по відношенню до себе. 
3. неуважність (недбалість ) стосовно інших. 
4. проблема авторитету. 
5. висока дратівливість. 
6. дратування інших 
7. введення інших в оману. 
8. надмірна довірливість. 
9. пристрасть до алкоголю чи наркотиків. 
10.  схильність до крадіжки. 
11.  брехливість. 
12.  провокування (схильність до конфронтацій). 
Ведучий зазначає, що такі проблеми виникають у людини через 

помилкове міркування: 
1. зосередженість лише на собі. 
2. применшення (приниження) або неправильна характеристика. 
3. припущення найгіршого. 
4. покладання вини на інших 
На цьому етапі учасники групи повинні зрозуміти, що можуть 

привернути увагу до своїх проблем та обговорити їх.  
Другий етап (3 заняття по 1,5 години) – складається з занять у групі, 

які присвячені навичкам приборкання своїх негативних проявів, прищеплення 
навичок соціально-прийнятної поведінки, а також навичок будування 
стосунків і розв’язання конфліктів. Також на другому етапі одна із сесій 
присвячена питанню віри і біблійних цінностей, норм поведінки. 

Третій етап (2 заняття по 1,5 години) – складається з занять, під час 
яких учасники обговорюють, що необхідно для того щоб не вчиняти 
правопорушення та заради чого вони хочуть змінити своє життя. При 
проведені останньої сесій дуже важливо щоб ведучий, який проводить її 
чітко вималював перспективу двох шляхів: зміна життя заради кохання, віри, 
майбутнього або заради безперспективності, ганебного існування, хвороб, 
відсутності смислу життя, самотності.  

До програми важливо залучити: 
- на першому етапі – шкільного психолога; 
- на другому етапі – педагога, шкільного психолога, поліцейського; 
- на третьому етапі – поліцейського, шкільного психолога. 
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Корисна література до другого модулю 
1. Правові та соціально-педагогічні аспекти профілактики девіантної 

поведінки серед дітей [текст]: метод. рек./ Лазаренко О.О., Пашковська 
М.В., Галай А.О., Корж Є.М., Куценко Д.В., Костюк В.Л. – К.: Нац. акад. 
внутр. справ, 2013. – 58с. 

2. Взаємодія суб’єктів профілактики правопорушень серед дітей 
шляхом використання корекційних програм [текст]: метод. рек./ Лазаренко 
О.О., Костюк В.Л., , Корж Є.М., Куценко Д.В., Пашковська М.В. – К.: Нац. 
акад. внутр. справ, 2014. – 56с. 
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перший етап 

знайомство, 
встановлення 
контакту, 
мотивація  
до змін

другий етап 

набуття навичок 
ефективної 
комунікації, 
ненасильницького 
вирішення 
конфлікту

третій етап 

зміна цінісних 
орієнтацій у 
підлітків, 
накреслення 
перспектив



МОДУЛЬ ТРЕТІЙ:  
«РОБОТА CSP-КОМАНДИ  
З ПРЕВЕНЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ — 
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ» 

1. Визначення причин девіантної поведінки 

Основні поняття 

В залежності від способів взаємодії з реальністю та порушенням 
тих чи інших норм суспільства прояви девіантної поведінки поділяються 
на 5 видів:


Делінквентний вид девіантної поведінки - сукупність протиправних 
вчинків та злочинів, які не відповідають формально зафіксованим 
соціальним та юридичним нормам.


Адиктивний вид девіантної поведінки - поведінка, що зумовлюється 
залежністю від різних хибних пристрастей.


Патохарактерологічний вид девіантної поведінки - поведінка, що 
зумовлюється патологічними змінами характеру, що сформувалися в 
процесі виховання.


Психопатологічний вид девіантної поведінки - ґрунтується на 
психопатологічних симптомах та синдромах - це прояви тих чи інших 
психічних порушень та захворювань.


Ґрунтується на суперцінностях - це виявлення обдарованості, 
таланту, геніальності в якійсь сфері діяльності, які виходять за рамки 
звичайного, нормального сприйняття.
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Девіантна поведінка – поведінка індивіда або групи, яка не 
відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається 
порушення цих норм.


Девіант– особа з проявами девіантної поведінки

Девіація – відхилення

Превенція – 1. Загальна – поняття теорії кримінального права; 

полягає у профілактиці (попередженні) злочинів під впливом 
кримінально-правової заборони; 2. Індивідуальна – поняття теорії 
кримінального права; полягає у профілактиці (попередженні) вчинення 
нових злочинних посягань особами, які раніше вже вчиняли злочини, 
шляхом застосування до них заходів кримінального покарання, а також 
примусових заходів медичного і виховного характеру.


Превенція правопорушень - комплексне застосування 
компетентними суб’єктами загальних і спеціальних заходів, 
спрямованих на недопущення правопорушень та їх запобігання, 
ліквідацію причин та умов, що їх викликають.



Попри широке вивчення та дослідження проблеми девіантної 
поведінки й досі не існує єдиного підходу щодо визначення причин її 
формування. У різних теоріях виокремлюються різні фактори чи 
передумови виникнення повед і нки , що в і дхиляється в і д 
загальноприйнятих норм.


Дослідник девіантної поведінки Еміль Дюркгейм стверджував, що 
нічого поганого у цьому не має, оскільки саме девіантна поведінка 
забезпечує виконання 4 важливих функцій:


1. Девіації підтверджують існування культурних норм і цінностей;

2. У відповідь на девіації визначаються моральні кордони, межі;

3. Реагування на девіації призводить до згуртування людей;

4. Девіації стимулюють соціальні зміни.


Біологічна теорія 
Приблизно 100 років тому 
люди помилково вважали, що 
поведінка людини є наслідком 
б і о л о г і ч н о г о і н с т и н к т у . 
Біологічна теорія в поясненні 
девіантної поведінки була 
вперше висунута Італійською 
школою кримінології на чолі з 
Чезаре Ломброзо. Дослідників 
цікавив факт, чому одні люди 
скоюють злочини, а інші – ні. 
Головною причиною вони 
вважали біологічну схильність 
до злочинно ї повед інки . 

Ломброзо вважав, що злочинці виділяються низьким лобом, проявленими 
щелепами та скулами, подовженими передпліччями, що нагадують 
первісних предків.


Конституційна теорія 
В середині 20 століття інший 
дослідник – Уільям Шелдон, 
стверджував, що схильність до 
з л о ч и н н о ї п о в е д і н к и 
обумовлена конституційною 
будовою тіла. Він та інші 
прихильники такого підходу 
стверджували , що хлопці 
міцної статури, атлетичної 
будови тіла більше схильні до 
злочинної поведінки. 
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Теорія «Маркування» 
Дана теорія ґрунтується на 
припущенні, що девіантність як 
невідповідність прийнятим 
нормам  є результатом не 
самих дій, а того, як інші 
реагують на такі дії.  Ця теорія 
ґрунтується на поясненні, що 
одні і ті ж самі дії можуть по 
різному інтерпретуватися і 
с п р и й м а т и с я і н ш и м и . 
Н а п р и к л а д , у п е в н и х 
субкультурах існує правило 
вільних статевих стосунків з 
будь-яким членом групи. У 

більшості випадків ми розцінюємо таку поведінку як розпусну.



Соціальна теорія 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Прихильники соціальної теорії 
стверджують, що девіації це 
вибір. Будь-яка поведінка, що 
містить девіації, спричинена 
суспільством, громадою. 
Отже, саме суспільство є 

основою девіацій. Соціальні 
підвалини девіантної 

поведінки мають розглядатися 
через три складові 


Девіації варіюються відповідно 
до культурних норм. 


Ніяка дія або дімка за своєю 
природою не є девіантною.


Вони стають такими у порівнянні 
з існуючими нормами 


Люди стають злочинцями через 
те, що інші визначають їм такий 

шлях.

Вони смостійно визначають що є 
прийнятним чи не прийнятним 

для суспільства (групи, громади). 
Наприклад, правила в 
молодіжних бандах


Правило прийняття і правило 
руйнування законів, норм, 

передбачають соціальний тиск, 
владу.  Більшість має бути 
переконана у захищенності 
власних інтересів. Машина 

соціального контрролю захищає 
інтереси групи людей соціальної 

влади. 




Теорія контролю Травіса Хірші 

Теорія контролю ґрунтується на припущеннях, що всі люди мають 
схильність до прояву девіацій, однак думки про соціальні наслідки такої 
поведінки достатньо, щоб зупинитися.


Приналежність 
Прийняття і розд ілення норм 
визначається приналежністю людини 
до інших. Міцні соціальні зв’язки 
сприяють встановленню і прийняттю 
таких норм; водночас як слабкі 
відносини, зв’язки в сім’ї, громаді, 
групі роблять людей вільнішими у 
прояві девіантної поведінки.


Можливості 
Ті, хто рухається вперед з низьким 
рівнем можливостей, більш схильні 
до прояву девіацій. 


Залучення 
Хірші доводить, що люди, котрі 
залучені до різних видів діяльності, 
активностей, волонтерства, просто 
не мають часу для прояву девіантної 
поведінки. 


Віра 
Сильна віра та прийняття моральних 
цінностей, поваги знижує рівень 
схильностей до девіацій. Люди, котрі 
мають низький рівень совісті або 
залишаються безконтрольними 
мають більшу схильність до спокус.


При вивченні причин девіантної поведінки важливо пам’ятати про 
можливі акцентуації в характері. Простою мовою, акцентуація - це певна 
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межа між «нормою» та «патологією» характеру. Якщо вчасно не помітити 
акцентуйовані риси та не вжити відповідних корекційних впливів, вони 
можуть переродитися в патологію, для викорінення якої в майбутньому 
доведеться докласти набагато більше зусиль. 


Теорія «Стигми» 
Вторинний тип відхилення (девіації) Ервінг Гоффман називає 

девіантною кар’єрою. У випадку, коли людина все частіше проявляє 
девіантну поведінку, вона набуває стигми, клейма з негативним відтінком, 
яке сильно змінює концепцію буття та соціальну ідентичність людини. 
Стигма впливає на статус, роль та місце людини в соціумі, так, що вона, з 
часом, виключається з груп і стає ізгоєм.










Стигма небезпечна тим, що дитина, названа в школі «кретином», 
починає грати відповідну роль. Стигматизована людина як правило має 
занижену самооцінку, може вести себе викликаючи в результаті 
негативного бачення іншими. Стигматизованій людині простіше змиритися 
зі стигмою, аніж боротися з нею. Таким чином, підліток часто стає 
правопорушником в силу надання і підкріплення такої стигми зі сторони 
педагогів, батьків, однолітків. 


Теорія диференціальних асоціацій 
Едвін Сазерленд винайшов теорію диференціальних асоціацій для 

пояснення того, як люди приходять до девіантної поведінки. Відповідно 
до цієї теорії, навколишнє середовище визначає і впливає на формування 
норм, правил та бачень, які з цих правил можна порушувати. Зокрема, в 
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Стигма діє як 
основний статус, 
пригнічуючи інші 
аспекти соцілаьної 
ідентичності. Люди з 
важкістю змінюють 
уявлення про 
марковану людину, 
навіть якщо цей статус 
(стигма) було 
зруйновано


СТИГМА
Застосування 
девіантного досвіду 
для прогнозування 
майбутніх дій.  У 
випадку з вбивцею 
люди будуть очікувати 
більше убивств в 
майбутньому. Чим 
більше людина буде 
маркуватися таким 
чином, тим більше 
буде ймовірність 
слідування ярлику.


проектне 
маркування

 Пояснення минулого на 
основі теперішньої 
поведінки. Наприклад, 
при обговоренні когось, 
хто скоїв вбивство, люди 
говорять: "Він завжди 
був жорстоким 
хлопчиком".  Навіть 
якщо він не відрізнявся 
від однолітків 
жорстокістю, люди 
переозначають його 
дитинство і попередню 
поведінку відповідно до 
тепершнього статусу, 
ярлика.


ретроспективне 
маркування



окремих групах учасники підтримують певні порушення прийнятих норм і 
впливають на всіх учасників такого угрупування. Люди дізнаються про 
норми від інших агентів – батьків, вчителів, міністерств і відомств, засобів 
масової інформації. За даною теорією люди вчаться протиправній 
поведінці так само, як і право слухняній. Як приклад, в середині 90-2000 -
х років найбільш популярним серіалом був «Бригада» в якому 
культивувався зразок злочинної, агресивної поведінки і дій, які 
призводять до збагачення, соціального статусу та інших благ. Так діють і 
банди для неповнолітніх, приналежність до яких визначаться прийняттям 
тих правил, які прийняті більшістю.


Теорія аномії 
Аномія відноситься до плутанини, коли соціальні норми не існують, 

розмиті або конфліктують між собою. В 1960-х роках Роберт Мертон 
застосував цей термін для опису різниці між соціально прийнятними 
цілями і наявністю засобів за для їх досягнення. Наприклад, для більшості 
американців досягнення добробуту і багатства є головною ціллю, однак 
не всі мають засоби і ресурси для досягнення цього. Це спричинює 
відчуття, що для окремих верств населення така дорога закрита – дорога 
до добробуту. Такі люди відчувають аномалію, тому що певні перешкоди 
стають на їх шляху до мети. Коли таке відбувається окремі люди можуть 
вдатися до протиправних дій для руху вперед або протидії (помсти) 
суспільству. Вказана теорія соціологічна за своєю суттю.


Наведені теорії допоможуть вам зрозуміти складність та 
феноменологічність девіантної поведінки. У кожному окремому випадку 
(кейсі) необхідно інтегрувати всі знання про причини виникнення такої 
поведінки з метою пошуку ефективних засобів для комплексних 
інтервенцій.


Алгоритм виявлення дітей з девіантною поведінкою  
та основних інтервенцій (втручань) з метою превенції 
правопорушень 

1. Спостерігайте за дітьми під час проведення відкритих уроків 
футболу та інших спортивних заходів. Як правило, під час них, можна 
помітити прояви агресії, насильства (фізичного чи психологічного) зі 
сторони окремого учня. 


2. Помічайте відносно кого проявляється така поведінка: іншої 
дитини чи групи в цілому. Як група реагує, відповідає на таку 
поведінку.


3. Поділіться своїми спостереженнями з іншими членами 
CSPкоманди та підтвердіть/спростуйте їх.


4. Зберіть додаткову інформацію про історію розвитку дитини та 
про її поведінку (класний керівник, психолог, соціальний педагог, 
заступник директора з виховної роботи, директор школи, батьки).


5. Ініціюйте проведення психолого-педагогічного консиліуму для 
розробки спільного плану дій (Action Plan), який враховуватиме 
індивідуальну історію дитини та окреслить дії, терміни і відповідальних 
щодо їх виконання. До таких дій можна віднести: відвідування дитини 
вдома; знайомство з батьками; вивчення історії сім’ї; вивчення умов 
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проживання; вивчення системи цінностей сім’ї; статус дитини в класі, 
групі; ставлення зі сторони класного керівника, інших вчителів; 
успішність у навчанні тощо. Кожного разу, визначаючи завдання, 
застосовуйте наведені вище критерії SMART.


6. Виділіть сильні (на які будете опиратися в роботі) та слабкі (ті, 
які є загрозливими для дитини) сторони в особистості дитини або в її 
життєвій ситуації.


7. Забезпечте комплексний вплив на дитину та її життєву ситуацію, 
долучивши необхідних спеціалістів і фахівців. Інколи необхідно 
впливати на весь клас або всю сім’ю за для забезпечення змін у 
поведінці девіанта.


8. Пам’ятайте про важливість системного та періодичного (не 
рідше одного разу в 2 тижні) аналізу розробленого плану, його 
корекції, відміток про виконання.


9. Залучіть такого підлітка до спортивної секції та/або іншого 
наявного в громаді клубу, секції, гуртка.


10. В окремих випадках зробіть такого підлітка лідером або першим 
помічником лідера у виконання соціального проекту.


11. Підкріплюйте позитивні зміни у поведінці, ставленнях, цінностях 
дитини. Не акцентуйте увагу на «зривах» у поведінці, а разом 
проаналізуйте їх, встановіть причини та способи їх уникнення в 
майбутньому.


12. Наберіться терпіння. Модель CSP-команди ґрунтується на 
послідовній, системній, терпеливій взаємодії з підлітком з девіантною 
поведінкою.


Приклад: в Данії підлітків з девіантною поведінкою залучають до 
спортивного клубу, де вони мають можливість не тільки долучитися до 
конструктивної взаємодії з однолітками, а й продовжити навчання, 
отримати диплом. Коли лідер приходить до такого підлітка до дому він 
зустрічає опір і агресію. Він запрошує потенційного учасника в гості до 
спортивного клубу і мотивує до позитивних змін: «Колись ти станеш як Я – 
Лідером групи і будеш сам набирати свою команду». Коли Лідер чує 
наполегливе і беззаперечне – «Ні». Він повідомляє, що прийде завтра. Так 
триває, поки лідер не «витягне» девіанта з його житла і не познайомить з 
тими, хто вже є учасниками програми. 

13. Пам’ятайте, що за зовнішніми проявами девіантної поведінки 
завжди приховуються більш складні проблеми, індивідуальна історія 
життя дитини в сім’ї, групі, класі, пережиті психологічні травми, 
насилля.


2. Як мотивувати підлітка до змін 
Робота з неповнолітнім, схильним до прояву девіантної поведінки, 

вимагає від учасника CSP-команди не лише знань про причини такої 
поведінки, а й толерантності, терпіння, уміння встановлювати довірливі 
стосунки та мотивувати підлітка до змін.


В основі девіантної та делінквентної поведінки лежить втрата 
зв’язку між дитиною і батьками, однолітками, громадою, цінностями 
тощо. Саме тому вся робота буде спрямована на пошук та вивчення 
такого розриву та його подальшого відновлення.


Першим кроком у такій роботі має стати встановлення довіри, як 
базового компоненту взаємодії між спеціалістом та підлітком. Під час 
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перших зустрічей не варто розпитувати про причини та наслідки 
девіантної поведінки. Важливо не віддалити дитину від себе, тому 
ефективним буде зниження рівня тривоги, напруги, долання бар’єрів. Для 
цього оберіть нейтральну тему для розмови, наприклад: «Що таке 
справжня дружба», або «Що ти знаєш про своє місто, село…». 
Рекомендовано використати запитання, на які підліток буде відповідати 
«Так».


На наступному етапі обговоріть спільні інтереси. Якщо інтереси 
підлітка і Вас не співпадають і Ви мало обізнані у цьому, попросіть його 
розповісти більше. Виявляйте правдиву зацікавленість до деталей. 
Обговоріть хобі, захоплення та нарощуйте довіру по мірі обговорення.


На третьому етапі виділіть сильні, позитивні сторони, якості, риси 
підлітка, на які в подальшому будете спиратися у формуванні 
просоціальної поведінки. Цей етап потребує тривалого часу, оскільки 
часто, підлітки з девіантною поведінкою приховують позитивні якості, 
риси, досвід, аби відповідати набутому статусу.


Четвертий етап передбачає виявлення , обговорення та 
опрацювання негативних якостей, рис, особливостей неповнолітнього. 
Предметом обговорення стають не лише негативні риси, прояви у 
поведінці, а й можливі наслідки та небезпека. 


П’ятий етап спрямований на індивідуальний вплив. Тут варто 
спрямувати зусилля на долання бар’єрів, підказування, вказівки на якості, 
котрі вимагають корекції (наприклад: «Знаючи про Ваше нетерпіння, все-
таки прошу вас зачекати»).


Останній етап реалізує принципи, що сприяють збільшенню довіри, 
взаємної зацікавленості, вироблення загальних цілей та засобів 
діяльності; вироблення спільних рі¬шень та спільне їх обговорення.


Реалізація окреслених вище етапів встановлення конструктивної 
взаємодії створить передумови для встановлення довіри, визначення 
сильних сторін неповнолітнього, обговорення негативних проявів у 
поведінці та їх наслідків, створення передумов для формування 
просоціальної поведінки.


Для успішної взаємодії пам’ятайте про важливість: ДОВІРИ, 
ПОВАГИ, ПРАВДИВОЇ ЦІКАВОСТІ, НЕБАЙДУЖОСТІ, ЕМПАТІЇ, 
КОМФОРТУ.  

Таким чином, для зміни протиправної поведінки маємо вплинути на 
мотиви підлітка. Для цього слід застосувати елементи мотиваційного 
інтерв’ю (спланований та свідомий спосіб спілкування, який зменшує опір 
та заохочує до змін, пошуку рішень власних проблем), які передбачають 
прийоми:


• відкритих запитань (на які не передбачається відповідь «так» або 
«ні»);


• заохочення та підтримка (підкріплення самостійності, успіхах, 
визнання сильних сторін особистості неповнолітнього, мобілізація 
внутрішніх ресурсів тощо);


• віддзеркалення (рефлексивне або активне слухання. Спеціаліст 
команди застосовує парафраз (якщо я правильно тебе зрозумів, то ти 
мав на увазі…з тобою сталося… ти вдіяв так, тому що ….) як основну 
техніку розмови);


• підсумовування, яке може бути як завершенням так і початком 
бесіди, або містком від однієї частини до іншої. 


�54



Сприяння змінам у свідомості і поведінці дитини можливе через 
чотири категорії запитань:


• питання, що сприяють усвідомленню проблеми (наприклад, як 
правопорушення ускладнюють тобі життя? яким чином втрата 
самоконтролю спричинила проблеми? тощо);


• питання, що сприяють вираженню стурбованості (що турбує тебе 
та інших у тому, що ти так себе поводиш? Що трапиться, якщо нічого не 
зміниться? Як ти думаєш, що буде далі?);


• питання, що сприяють підтвердженням про наміри змін (що 
змушує тебе думати про те, що, можливо, слід змінитися? Якби ти був 
на 100% успішним, щоб було по іншому? Принаймні якась частина твоїх 
думок про іншу поведінку. Які причини ти можеш назвати для змін?);


• питання, що сприяють вираженню оптимізму (щоб могло статися, 
якби ти поводив себе по іншому? Що або хто був би необхідним для 
тебе, щоб ти змінився? Що допомагало тобі раніше?).


Цикл змін  
Сучасні дослідження девіантної поведінки вказують на існування 

певної циклічності. На кожному циклі фахівець, який працює з дитиною 
має враховувати цього циклу та діяти відповідно.
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відсутність 
усвідомлення

роздуми

рішення

зміна

збереження 

 рецидив



Для сприяння змінам у поведінці, мисленні та установках 
неповнолітнього правопорушника, спеціаліст CSP-команди повинен 
виконати завдання для кожного сектора.


Ймовірність зміни можлива лише тоді, коли підліток знаходиться на 
етапі рішень.


У роботі з неповнолітнім схильним до прояву девіантної поведінки 
спеціалісти команди спираються на наведений нижче алгоритм.


Сектор Характеристика Дії

Відсутність 
усвідомлення

Ставлення до поведінки та її 
наслідків, як до нормальної

Визначити проблеми, 
наслідки, змусити висловити 
сумніви, щодо типовості такої 
поведінки

Роздуми Неповнолітній під 
керівництвом спеціаліста 
розмірковує, аналізує плюси 
та мінуси такої поведінки

Викликати бажання 
аналізувати, робити 
висновки, усвідомити 
проблему

Рішення Спроби планувати конкретні 
дії

Планування, аналіз успіхів та 
невдач, визначення цілей

Зміна Перші успішні кроки по зміні 
поведінці

Розширення спектру 
поведінки, включення 
просоціальних вчинків, дій.

Збереження Закріплення просоціальної 
поведінки 

Соціалізація, реінтеграція до 
суспільства, громади

Рецидив Повторне правопорушення Мінімалізувати шкоду, 
обговорити причини та 
наслідки, почати рух по колу 
спочатку.
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Закріплання просоціальної 
поведінки

Вивчення загрозливих та 
підтримуючих факторів

Стимулювання до змін із 
залученням доступних ресурсів 
(гуртки, клуби, секції). Опора на 

сильні сторони

Реінтеграція в суспільство 
(групу, громаду). Рецидив

Знайомство. Встановлення 
довіри (у випадку рецидиву – 
поновлення довіри, початок 



3. Психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених 
дітей та батьків 

Основні поняття 

Конкретними цілями надання психосоціальної підтримки може 
стати створення і підтримка атмосфери безпеки, спокою, відновлення і 
життєстійкості, віри у власні сили, інтегрованості в групи (пов’язаності), 
надання можливостей, надії та мотивації. Вивчаючи потреби населення 
щодо надання психосоціальної підтримки слід враховувати, що частина 
таких потреб могла існувати і до початку надзвичайної ситуації, частина 
пов’язана безпосередньо з такою ситуацією або ж з наданням 
гуманітарної допомоги. 


Проблеми соціального характеру включають:

• такі, що існували до виникнення надзвичайної ситуації: крайня 

бідність, приналежність до маргінальних груп, дискримінація, політичні 
репресії та ін.;


• такі, що виникли в умовах надзвичайної ситуації: розділення членів 
сім’ї, руйнування соціальних зв’язків, знищення громадських структур, 
ресурсів і довіри, ріст насилля на гендерній основі;


• такі, що пов’язані з наданням гуманітарної допомоги: підрив 
суспільних і громадських структур, традиційного алгоритму підтримки, 
формування недовіри організаціям щодо використання і розподілу 
ресурсів.


Проблеми суто психологічного характеру включають:

• такі, що існували до виникнення надзвичайної події: тяжкі психічні 

розлади і хвороби, зловживання алкоголем, наркотиками;


�57

Адаптація – пристосування (поведінка), призвичаєння (прийняття), 
зміна ставлення (комунікація)


Психосоціальне благополуччя - внутрішній та міжіндивідуальний 
рівень позитивного функціонування, який включає ставлення до себе, 
зв’язки з іншими людьми, соціальний статус, професійну майстерність, 
матеріальне забезпечення тощо. Індикатором психосоціального 
благополуччя є загальне задоволення від життя.


Психосоціальна підтримка – комплекс практичних заходів, 
направлений на відновлення, підтримку чи забезпечення відповідного 
рівня психосоціального благополуччя.


Вразливі групи населення – особливі категорії населення, які 
потребують підвищеної уваги в умовах надзвичайної ситуації


ПТСР – посттравматичний стресовий розлад – порушення 
психіки осіб, які перенесли екстремальні ситуації і отримали психічну 
травму. ПТСР часто виникають у постраждалих внаслідок стихійних лих, 
техногенних катастроф.



• такі, що виникли в умовах надзвичайної ситуації: депресія та 
тривожні розлади, ПТСР;


• такі, що пов’язані з наданням гуманітарної допомоги: тривога 
через відсутність відповідної інформації, в тому числі щодо 
розподілення продуктів харчування, медикаментів тощо


• такі, що виникли після дії негативних чинників у надзвичайній 
ситуації: ПТСР (пост травматичний стресовий розлад, депресія, спалахи 
агресії та ін.).


Вікові особливості реакції дітей на травмуючі події 
Діти віком  
від 7 до 12 років зміна рівня фізичної активності;

збентеженість у почуттях і поведінці;

відсторонення, уникання соціальних контактів;

постійне повторення розмов про подію;

неготовність чи небажання відвідувати школу; 

негативний вплив на пам’ять, концентрацію та 
увагу;
розлади сну та апетиту;

агресія, дратівливість;

проблеми соматичного (тілесного) характеру;

самозвинувачення та відчуття провини;

занепокоєння долею інших постраждалих.

Старші підлітки відчуження, сором, почуття провини;

усвідомлення власних страхів, почуття 
уразливості;
провокаційна поведінка, вживання шкідливих 
речовин (алкоголь, наркотики), нерозбірлива 
статева поведінка;
страх повторення того, що сталося;

різкі зміни в настрої, міжособистісних відносинах;

радикальні зміни у ставленні до життя;

прагнення передчасно почати доросле життя;

хвилювання про інших постраждалих глибоке 
відчуття горя, самотності;
відчуття сорому чи провини;

замкненість у собі чи жалість до себе.
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Що слід враховувати членами CSP-команди під час 
організації практичної діяльності? 

Особливі категорії населення, які відносяться до вразливих:

1) люди, які перебувають у зоні конфлікту; 

2) внутр ішньо переміщен і особи , б іженц і , мігранти з 

неврегульованим статусом, місцеве населення; 

3) сім’ї військовослужбовців, учасників збройного конфлікту; 

4) військовослужбовці, учасники збройного конфлікту (з 

інвалідністю, ветерани). Одні з них здатні справлятися з наслідками 
надзвичайних ситуацій відносно добре, а інші мають більший ризик 
зазнати негативних психологічних та соціальних впливів. 


Додатково серед людей, які потребують особливої підтримки, 
можна зазначити таких: жінки (наприклад, вагітні, матері, матері - 
одиначки, вдови і в певних культурах незаміжні жінки і дівчата-підлітки); 
чоловіки (учасники бойових дій; безробітні чоловіки, які не можуть 
забезпечувати свої сім’ї; молоді чоловіки, які перебувають у зоні 
конфлікту та ті, що пережили насильство); діти (які перебувають без 
нагляду батьків; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
діти, які постраждали від торгівлі людьми з метою використання у 
збройних конфліктах, трудової та/або сексуальної експлуатації; діти, які 
перебувають у конфлікті із законом; діти, які живуть і працюють на 
вулиці); люди похилого віку; люди, які перебувають за межею бідності; 
люди, які перебувають в інтернатних закладах (діти-сироти, діти, 
позбавлені батьківського піклування; люди похилого віку; люди з 
проблемами психічного здоров’я) і т. д. Виокремлення таких груп людей 
як вразливих не означає, що вони є пасивними «жертвами». Попри те, що 
вони потребують підтримки, вони часто мають доступ до ресурсів, які 
сприяють досягненню благополуччя їхніх родин і їхньої активної участі в 
соціальному, релігійному та політичному житті громади.


Основні ресурси,які можуть бути використані членами CSP-
команди для психосоціального відновлення дитини:


• сприяння прийняттю дитини в колектив однолітків, через 
залучення до спільних дій, заходів, ігор;


• налагодження контакту з турботливим дорослим (в тому числі з 
членом CSP-команди);


• встановлення максимального рівня довіри;

• забезпечення можливості проявити активність у груповій та 

індивідуальній діяльності;

• навчання навичкам контролю над тілом та емоціями (психологічна 

стабілізація);

• формування здатності вирішувати проблеми, в тому числі за 

допомогою дорослих;

• розвиток позитивного мислення та ставлення до життя;

• озброєння інформацією про наявні ресурси і можливості в школі, 

громаді, групі однолітків;

• налаштування на перспективу (визначити бажання і прагнення 

дитини, способи їх досягнення);

• опора на сильні сторони психіки, характеру замість акцентування 

на недоліках;

• усвідомлення здатності контролювати власні дії та досягати 

результатів.
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В рамках психосоціальної підтримки члени CSP-команди 
впроваджують інтервенції щодо: 


• відновлення/налагодження зв’язків між членами сім’ї, дитиною та 
батьками;


• перенаправлення дитини з ознаками психологічного травмування 
до шкільного психолога;


• виявлення та перенаправлення сім’ї з ознаками складних 
життєвих обставин до відповідних соціальних служб, сервісів;


• сприяння інтеграції переміщених учнів в учнівські колективи, в 
тому числі через проведення «Відкритих уроків футболу»;


• відновлення та накопичення особистих і колективних ресурсів для 
ефективної роботи в умовах навчального закладу;


• покращення психологічного клімату в колективах, закладі в 
цілому, громаді;


• забезпечення інформування, психологічної та соціальної едукації 
(просвіти) у питаннях психосоціального благополуччя;


• долучення старших підлітків до спільної волонтерської діяльності 
в рамках проведення відкритих уроків футболу, інших активностей;


• забезпечення комплексного (міжвідомчого та міжсекторального) 
підходу до вирішення проблеми конкретної дитини, сім’ї.


Корисна література до третього модуля 
1.	 Керівництво МПК з психічного здоров’я та психосоціальної 

підтримки в умовах надзвичайної ситуації : [пер. з англ.] / Міжвідомчий 
постійний комітет. – Київ : Унів. вид-во Пульсари, 2017. – 216 с.


2.	 Луценко Ю. А. Психосоціальна підтримка учасників НВП в 
умовах закладів професійної освіти: прикладні аспекти : [Електрон. дані] / 
Ю. А. Луценко // Досвід надання допомоги дітям і сім’ям - жертвам 
військового конфлікту : практ. посіб. / І. О. Корнієнко, І. М. Лісовецька, Ю. 
А. Луценко, Д. Д. Романовська. – Київ : УНМЦ практичної психології і 
соціальної роботи, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см.


3.	 Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: 
підхід резилієнс : навч.-метод. посіб. / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. 
Чернобровкін, А. Максименко, С. Богданов, О. Бойко ; за заг. ред. Н. 
Гусак] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2017. – 
92 с.


4.	 Психосоциальная поддержка в кризисной ситуации : метод. 
пособ. для педагогов / Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всеукраинский 
союз молодежных общественных организаций, «Христианская 
ассоциация молодых людей Украины» (YMCA Украины). – Киев : [б. и.], 
2015. – 76 с.


5.	 Бартол К. Психология криминального поведения. СПб.: 
пройм-ЕВРОЗНАК, 2004.- 352с.


6.	 Бондарчук О. I. Психологія девіантної поведінки : Курс 
лекцій / О. I. Бондарчук. – МАУП, 2006. – 88 с.


7.	 Булінг – ми всі можемо допомогти це зупинити. Посібник для 
батьків учнів початкових і середніх шкіл [Електронний ресурс]. – Весна, 
2013.– 11 с. Режим доступу : https://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/ukrainian/
BullyingUK.pdf


8.	 Лютий В.П. Соціальна робота з групами девіантної поведінки: 
Навч.посіб. – К.: Академія праці і соціальних відносин, 200. – 50с.
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9.	 Максимова Н. Ю. Курс лекций по детской патопсихологии : 
учебн. пособ. / Н. Ю. Максимова, Е. Л. Милютина. – Ростов н/Д. : Феникс, 
2000. – 576 с. 24. Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. 
посіб. / Н. Ю. Максимова ; [ред. : С. В. Головко]. – К. : Либідь, 2011. – 520 
c.
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Додаток до робочого 
зошита



Практична частина до першого модулю 
Завдання 1 
Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, діти мають 

громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Відкрийте 
набори карточок і відберіть ті карточки, які відповідають належним 
статтям Конвенції ООН про права дитини. Відкладіть хибні.


Завдання 2 
Держави-учасниці визнають права дитини на відпочинок і дозвілля, 

право брати участь в іграх та розважальних заходах, що відповідають її 
віку, вільно брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом. 
Всі ці права можна розбити на 3 основні групи: захист, забезпечення і 
залучення.


Користуючись набором карточок, розподіліть статті Конвенції  за 
трьома ЗА: захист, забезпечення, залучення.  Запишіть результати:


Забезпечення

Статті

Захист

Статті



Завдання 3 
Виберіть по одному праву дитини із кожної категорії прав - 

«Захист», «Забезпечення», «Залучення» - і розпишіть, яким чином ви 
можете забезпечити реалізацію цього права через спорт у вашій громаді:


Завдання 4 

Визначення і подолання існуючих бар’єрів:

Визначаємо чинники соціального виключення/ізольованості: 

Соціальна ізольованість Основні чинники

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Залучення

Статті

Право: 
_________________________

Реалізація



Бар'єри та виклики, пов'язані з участю та організацією 
спортивних заходів в вашій громаді 

На заняття дитиною спортом впливає ряд факторів / бар'єрів у 
школах та громадах. Основні види бар’єрів це: соціокультурні, ресурсні 
бар'єри, а також бар’єри доступності:


Приклад соціально-культурних бар'єрів: нерозуміння важливості 
спорту серед сімей, спорт вважається небезпечним та неприйнятним для 
дівчат тощо. 

Приклад ресурсних бар’єрів: відсутність/брак власних ресурсів, 
відсутність соціальних ресурсів; економічні ресурси тощо. 

Приклад бар’єрів доступності: інфраструктура, будівлі, інформація, 
спілкування тощо. 

Визначте 4 ключові бар’єри, які перешкоджають дітям у вашій 
громаді, в тому числі дітям з особливими потребами займатись спортом і 
запропонуйте шляхи їх подолання:


Практична частина до другого модулю 
Завдання 1 
Наряд патрульної поліції, що прибув за повідомленням громадянина 

про бійку на закинутому будмайданчику, затримав підлітка 14 років. Була 
викликана мати хлопця (батько з сім’єю не проживає), опитаний підліток, 
після чого інформація була надана працівнику ювенальної превенції. В 
пояснені підлітка було зазначено, що він учень однієї з місцевих шкіл, 
навчається всього 5 місяців, місце проживання на непідконтрольній 
території, родина ВПО прибула до міста 6 місяців тому. Бійку спровокував 
сам підліток, щоб довести, що він «не лох»…


Якими будуть дії 
поліцейського

Кого з представників 
школи поліцейський 
буде залучати

Дії СSP-команди 

Бар'єри Шляхи подолання



Завдання 2 
В 6 класі школи навчаються брат і сестра (двійнята). В молодшій 

школі проблем у вчителя з ними не було. В 5 класі, коли вчителів стало 
більше, діти стали проявляти «непосидючість». З-за того, що вони 
порушували дисципліну в класі, на перервах виникали конфлікти між 
учнями. Брат завжди захищав сестру і ліз у бійку. Батьки інших дітей 
стали жалітися адміністрації і вимагати перевести цих дітей до іншого 
класу або взагалі направити до «спецшколи». Брат був поставлений на 
«внутрішкільний» облік, а також адміністрація звернулася до поліції. 
Інформація була направлена до підрозділу ювенальної превенції.


Практична частина до третього модулю 
Завдання 1 
Учень 4 класу О. скаржиться мамі, що не хоче ходити до школи, 

через те, що його в класі ображають і насміхаються.  
Історія сім’ї: після початку бойових дій на сході України мама з 

дитиною переїхали в невеличке місто однієї з областей. Тато залишився в 
Донецьку. За неперевіреними даними він воює на стороні сепаратистів 
проти української армії. Вдома ведуться розмови про те, що війна скоро 
скінчиться і вони поїдуть до дому до тата. Інколи мама висловлюється не 
дуже коректно по відношенню до України та українців.


Час від часу у класі збирають листівки, вироби, консервацію на 
потреби воїнів, однак О. ніколи нічого не приносить. Одного разу він 
сказав, що скоро тато всіх переможе і вони повернуться додому. Після 
цього у класі почалося цькування. До хлопця причепили ярлик «сепар» і 
всіляко йому докучали: образи, штовханина, стусани, насмішки. 


Класний керівник бачить ситуацію але через власні політичні 
погляди вирішила не втручатися у ситуацію. На зауваження матері О. 
щодо ситуації в класі вона відповіла, що діти самі розберуться. Інші 
батьки ставляться до учня негативно.


В останній час хлопець перестав ходити до школи. Іншої школи у 
цьому містечку не має.


Визначте загальну 
характеристику ситуації дитини 

Що було зроблено не так, а що 
правильно і ким? 

Що зробите Ви, як член CSP-
команди? 

Якими будуть дії 
поліцейського

Кого з представників 
школи поліцейський 
буде залучати

Дії СSP-команди 



Завдання 2 
Учень 8 класу М. несподівано для всіх почав проявляти бунтарську, 

агресивну поведінку по відношенню до однокласників, вчителів, а інколи, і 
батьків. Батьки у розгубленості і не знають що робити. Педагоги не 
знайшли іншого способу впливу, як карати його оцінками за поведінку 
(зауваженнями).  

Історія сім’ї: до початку військових дій сім’я проживала в 
невеличкому шахтарському містечку Луганської області. Окрім роботи у 
шахті ніякої іншої не було, тому батьки працювали саме там. Рівень життя 
і достатку сім’ї були нижче середнього, оскільки батьки були схильні до 
вживання алкоголю. В 2015 році сім’я переїхала до великого обласного 
центру. Ціна за оренду житла була досить високою, тому вони оселилася 
у віддаленому від центру районі в старому будинку.


Адаптація М. до великого міста і нової школи проходила досить 
складно. Час від часу він пропускав школу, вештаючись по місту. У таких 
випадках класний керівник телефонувала батькам, однак ті ніяк не могли 
вплинути на ситуацію. Він потрапив в кампанію підлітків асоціального 
спрямування, почав палити. М. не мав друзів у новому класі. 
Однокласники часто дражнили через бідний одяг, відсутність смартфону і 
запах диму, оскільки будинок опалювався дровами. Одного разу він 
побився з однокласником і забрав у нього телефон. Коли прийшли батьки 
постраждалого, телефон було віддано. 


Педагогічні працівники у розпачі, що робити з М. Він попереджений 
про те, що чергове провопорушення або агресія проти когось стануть 
причиною відрахування його зі школи і переведення до вечірньої.


Визначте загальну 
характеристику ситуації дитини 

Що було зроблено не так, а що 
правильно і ким? 

Що зробите Ви, як член CSP-
команди? 



Видання підготували:


у рамках реалізації проекту   
«Співпраця між громадянським суспільством  
і громадським сектором задля миру, 
соціальної інтеграції та захисту дітей в Україні»,  
що фінансується Європейським Союзом 

Лазаренко Олексій Олександрович Віце-президент Всеукраїнської 
фундації «Захист прав дітей», 
кандидат педагогічних наук

Луценко Юрій Анатолійович Практикуючий психолог, 

експерт проекту

Павлова Євгенія Борисівна Президент Всеукраїнської фундації 
«Захист прав дітей»



Всеукраїнська
Фундація
«Захист прав дітей»

03150, м. Київ, вул. Предславинська,
буд. 24, оф. 2а

+38 044 528-44-66

aufcr.com.ua

Проект "Співпраця громадянського суспільства та громадський сектор у співпраці, миротворенні, соціальній 
інтеграції та захисті дітей в Україні" фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу

http://aufcr.com.ua

