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Заняття 2. Звернення по захист та допомогу. 

 

 Тема захисту прав людини, що були порушені онлайн, є 

новою. Тому перед проведенням вправ щодо отримання 

захисту прав людини чи допомоги під час користування 

Інтернетом пропонуємо вам ознайомитися з ключовими ідеями та ресурсами.  

Де отримати допомогу та захист? 

Звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

зокрема на адресу електронної пошти: hotlіne@ombudsman.gov.ua. 

Можливості такого звернення обговорено в ст. 55 Конституції України. 

Звернутися до Департаменту кіберполіції Національної поліції України.. 

У разі, якщо виявлено факт вчинення злочину за допомогою Інтернету, можна 

подати електронне звернення, заповнивши форму зворотного зв’язку на сайті 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України  

https://cyberpolice.gov.ua та написати відповідну заяву в найближчий відділ 

поліції. 

Звернутися до суду. У разі, якщо порушенно права людини в Інтернеті, за 

захистом своїх прав можна звернутися до суду. До суду людина може 

звернутися самостійно, якщо її виповнилось 14 років, у молодшому віці 

за захистом прав дитини можуть звернутися до суду батьки чи опікуни. 

Звернутися до міжнародних судів чи організацій. Після використання всіх 

національних механізмів правового захисту кожна людина може звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини.  

Також у випадках, коли права окремої людини порушуються, заяви 

про такі порушення можна подати безпосередньо до Управління Верховного 

комісара ООН з прав людини за адресою: urgent-actіon@ohchr.org 

Звернутися на національну дитячу „гарячу лініюˮ щодо захисту прав 

та інтересів дітей, безпеки дітей в Інтернеті, насильства щодо дітей  

і з усіх інших питань, пов’язаних з дітьми, можна в організацію „Ла Страда – 

Українаˮ за номером 116-111. 

mailto:hotline@ombudsman.gov.ua
https://cyberpolice.gov.ua/
mailto:urgent-action@ohchr.org
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Дізнатися відповіді на найпоширеніші питання щодо прав людини 

в онлайновому середовищі, дозволену та заборонену поведінку й контент 

в Інтернеті, відповідальність за порушення в мережі, механізми захисту 

порушених прав онлайн Ви можете на сайті проекту „Права людини 

та Інтернетˮ за посиланням: http://hr-onlіne.org.ua/ua/faq/zagalnі_pіtannya 

Підготуватися до розмови з Вашою дитиною про статевий розвиток 

і сексуальність можна на сайті проекту благодійного фонду „Здоров’я жінки 

та планування сім’їˮ: 

http://www.reprohealth.іnfo/uk/for/teenagers/growіng/physіology.  

 

ВПРАВА „ЛЕГАЛЬНО ЧИ НЕЛЕГАЛЬНО?ˮ20 

Короткий опис вправи: аналізуючи ситуації, що 

трапляються в повсякденному житті, учасники 

навчаються визначати дії, які порушують права людини 

в Інтернеті.  

Розмір групи: до 35 осіб.  

Тривалість: 45 хвилин. 

Завдання:  

 презентувати учасникам „Посібник з прав людини для інтернет-

користувачівˮ; 

 обговорити дії, що є нелегальними в Інтернеті; 

 сформувати навички аналізу власної поведінки в Інтернеті. 

Матеріали:  

 ситуації з роздавального матеріалу  

 копії спрощених версій „Посібника з прав людини для інтернет-

користувачівˮ (с. 91). 

 

                                                           
20 Освіта в сфері прав людини в Інтернеті : метод. посіб. / Мурашкевич О. А., Черних О. О. ; Спіл. програма Європ. 

Союзу та Ради Європи "Зміцнення інформ. сусп-ва в Україні". - Київ : ВАІТЕ, 2015. - 70 с. 

http://hr-online.org.ua/ua/faq/zagalni_pitannya
http://www.reprohealth.info/uk/for/teenagers/growing/physiology
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Хід вправи:  

1. Запитайте в учасників, що вони знають про права людини ? Чи мають 

люди права в онлайновому просторі під час користування Інтернетом?  

2. Коротко презентуйте учасникам „Посібник з прав людини для інтернет-

користувачівˮ, використовуючи таку інформацію:  

„Посібник з прав людини для інтернет-користувачівˮ. Англійська назва 

посібника – „Guіde to Human Rіghts for Іnternet Usersˮ. „Гайдˮ – це книжка про 

те, які права людини існують в Інтернеті. 

Посібник інформує молодь про права людини в Інтернеті, їх можливі 

обмеження й засоби захисту, якщо права порушуються. Він заснований 

на міжнародних документах, що регулюють права людини, зокрема, 

Європейській конвенції з прав людини. 

Посібник описує, як права людини можуть бути реалізовані та захищені в 

таких галузях: доступ і недискримінація; свобода вираження поглядів 

та інформації; зібрання, об’єднання та участь; приватне життя й захист даних; 

освіта і грамотність; діти і молодь; правовий захист. 

3. Роздайте копії „Посібникаˮ учасникам для користування.  

4. Переходьте до дискусійної частини вправи. Об’єднайте учасників у малі 

групи, роздайте їм усі ситуації та запропонуйте відповісти на питання „Чи 

легальні ці дії?ˮ щодо кожної ситуації. Запропонуйте для відповіді варіанти 

„такˮ або „ніˮ. Дайте на цю роботу до 15 хвилин. 

5. Після цього зачитуйте одну ситуацію та запросіть групи по черзі коротко 

представити їхні відповіді та аргументи. Після обговорення кожної ситуації 

надайте дійсну відповідь на неї (всі відповіді містяться наприкінці опису 

вправи) та переходьте до наступної ситуації. 

6. Після того, як завдання буде виконане, проведіть обговорення. 

  



 

45 
 

КЕРІВНИЦТВО ІЗ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В ІНТЕРНЕТІ 

 

Орієнтовні питання для обговорення:  

 Яке враження у вас від цієї вправи? Що нового ви дізналися? Чи 

користувалися ви „Посібникомˮ під час обговорення? 

 Яка ситуація була найскладніша, а яка найлегша? Чому?  

 Чи траплялися вам такі ситуації в реальному житті? Що можна 

зробити для того, щоб вони не повторювались? 

Роздавальний матеріал 

Ситуація 1. 

Хлопець 1 час від часу розміщує відеоролики порнографічного змісту 

на своїй сторінці в соціальній мережі.  

 

Ситуація 2. 

Хлопець 2 розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі скріншот 

листування з однокласником, який ділився з ним його почуттями до дівчини з 

тієї самої школи. 

 

Ситуація 3. 

Хлопець 3 підібрав пароль від скайпу свого знайомого та від його імені 

листується з іншими людьми. 

 

Ситуація 4. 

Дівчина 4 розмістила фотографії зі святкування дворіччя її молодшої 

сестри. На фото в домі її батьків були зображені її дорослі родичі, молодші 

брати та сестри. Фотографії „лайкнулиˮ більше 80 друзів. 

  



 

46 
 

КЕРІВНИЦТВО ІЗ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В ІНТЕРНЕТІ 

 

Матеріал для тренера 

Ситуація 1. У ситуації йдеться про судову справу, що мала місце 

в Україні у 2012 році. Дії обвинуваченого було кваліфіковано 

як розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, тобто 

як злочин, передбачений ст. 301 Кримінального кодексу України.  

Ситуація 2. У ситуації йдеться на порушення права на приватність, 

зокрема конфіденційність кореспонденції та можливе розголошення обставин 

приватного життя іншої особи, що є порушенням ст. 31 і 32 Конституції 

України. За такі протиправні діяння настає цивільно-правова відповідальність, 

тобто за зверненням потерпілої сторони рішенням суду може бути призначена 

компенсація завданої моральної шкоди. 

Ситуація 3. У ситуації йдеться про втручання в роботу комп’ютерних 

систем, що є злочином, за яке передбачена кримінальна відповідальність за ст. 

361 Кримінального кодексу України. 

Ситуація 4. У ситуації йдеться про порушення права на приватність 

шляхом поширення інформації про сімейне життя (конфіденційної 

інформації) без згоди особи. Ст. 32 Конституції України забороняє такі дії, 

а Закон України „Про захист персональних данихˮ передбачає судовий захист 

від незаконного збирання й поширення персональних даних, незалежно від 

носія та форми зберігання інформації. 

Усі ситуації, наведені у вправі, відображають реальні дії і є або 

кримінальними правопорушеннями (1), або порушеннями прав людини  

(2 – 4), за які може настати цивільно-правова відповідальність у вигляді 

відшкодування потерпілій стороні завданої моральної шкоди в розмірі, 

визначеному судом. 

 

 

 

 


