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Сучасне українське суспільство

стикається з цілим рядом загрозли-

вих викликів і проблем, зокрема з по-

ширенням явища торгівлі людьми.

Торгівля людьми є однією з найбільш

актуальних соціальних проблем в

Україні, що водночас виступає краї-

ною походження, транзиту та кінце-

вого пункту призначення для жертв

торгівлі людьми. 

Однією з найбільших груп ри-

зику торгівлі людьми є діти віком від

13 до 18 років з незрілими мораль-

ними позиціями, нещасливим сімей-

ним минулим чи із сильним бажанням

економічної незалежності та самодо-

статності. Згубний вплив цього явища

на розвиток особистості, особливо ди-

тячої, зумовлює необхідність пошуку

ефективних шляхів профілактики:

розв’я зан ня зовнішніх та внут  рішніх

суперечностей, що зумовлюють ви-

никнення проблеми, розробки та

впровадження інно ва цій них форм та

методів виховної роботи з дітьми, по-

переджувальних дій через залучення

як спеціалістів-практиків соціальної

сфери, які працюють з неповноліт-

німи, так і місцевих громад заради

створення альтернативних можливо-

стей для груп ризику серед молоді.

Саме вирішення цих проблем

лягло в основу реалізації проекту «По-

передження торгівлі людьми шляхом

розвитку соціальної роботи та мобілі-

зації громад, 2009 – 2011 роки». Голов-

ним виконавцем проекту виступило

Представництво Міжнародної органі-

зації з міграції (МОМ) в Україні, парт-

нерами у його реалізації стали Фонд

розвитку громадських організацій «За-

хідноукраїнський ресурсний центр» та

Всеукраїнська благодійна організація

«Український фонд «Благополуччя ді-

тей». Проект здійснювався за фінансо-

вої підтримки Швей царської Конфе-

дерації.  

Реалізація проекту відбувалася

відповідно до угоди про співробіт-

ництво між Міністерством освіти і

науки, молоді та спорту України та

Міжнародною організацією з міграції

від 31.08.09 та Листа Міністерства

освіти і науки України №1/9-627 від

11.09.2009 «Про сприяння впровад-

женню заходів щодо запобігання тор-

гівлі людьми».

Пілотними областями та про-

ектними громадами виконання про-

екту стали: 
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v Івано-Франківська обл. (м. Го ро -

ден  кa, с. Вікнo Городенківського

р-ну, м. Рогатин, с. Чесники Рога-

тинського р-ну); 

v Львівська обл. (м. Сокаль, с. Тар-

таків Сокальського р-ну, м. Дро-

гобич, с. Доброгостів Дрогобиць-

кого р-ну);

v АР Крим (сел. Кіровське, с. Жу-

равки Кіровського р-ну, м. Біло-

горськ, с. Присивашине Совєтсь-

кого р-ну); 

v Донецька обл. (сел. Володарськ,

с. Республіка Володарського р-ну,

сел. Но  во азовськ, с. Козацьке Но-

воазовського р-ну).

Основними компонентами ді-

яльності в рамках проекту стали: 

1. Підготовка педагогів та практи-

ків соціальної сфери до ефек-

тивної роботи з протидії

торгівлі людьми в школах.

2. Розвиток місцевих громад та

створення альтернативних мож-

ливостей для молоді із залучен-

ням місцевих ресурсів. 

Український фонд «Благопо-

луччя дітей» виконував освітньо-про-

філактичний ком по нент «Підготовка

педагогів та практиків соціальної

сфери до ефективної роботи з проти-

дії торгівлі людьми в школах». Метою

його діяльності визначене форму-

вання життєвих навичок школярів

як важливої умови профілактики

торгівлі людьми в громаді. Завдання

компонента:

v розробка та впровадження в за-

гальноосвітніх навчальних закла-

дах (ЗНЗ) Програми ви хов них за-

ходів та комплексу методичних

посібників «Особиста гідність.

Безпека життя. Громадянська по-

зиція» для профілактичної ро-

боти з учнями 7–11 класів;

v підвищення компетентності пе-

дагогічних працівників та фахів-

ців соціальної сфери у питаннях

профі лак тики торгівлі людьми в

громаді; 

v забезпечення загальноосвітніх

навчальних закладів методично-

інформаційними матеріалами з

питань профілактики торгівлі

людьми;

v обмін досвідом між пілотними

громадами щодо ефективної

профілактики торгівлі людьми.

У запропонованій публікації

Український фонд «Благополуччя

дітей» висвітлює досвід, набутий під

час реалізації освітньо-профілактич-

ного ком  по нен та проекту.
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Буклет проекту
«Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад»
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Державна політика України у

сфері протидії торгівлі людьми орі-

єнтована на активізацію профілак-

тичної роботи, а саме на захист прав

людини шляхом розвитку її правосві-

домості, формування у покоління, що

підростає, вміння об’єктивно оціню-

вати суспільну небезпеку цього

явища. Саме тому розробка варіатив-

ної Програми виховної роботи з пи-

тань протидії торгівлі дітьми «Особи-

ста гідність. Безпека життя.

Громадянська позиція» для загально-

освітніх навчальних закладів є відпо-

віддю на нагальні потреби держави

щодо запобігання і подолання тор-

гівлі людьми як руйнівного чинника

в розвитку суспільства. 

Для розробки Програми та ме-

тодичного посібника було створено

робочу групу, до складу якої увійшли

спеціалісти соціальної сфери, які

працюють як в загальноосвітніх та

вищих навчальних закладах різного

рівня акредитації, наукових устано-

вах, так і в соціальних службах для

сім’ї, дітей та молоді, службах у спра-

вах дітей, громадських організаціях.

Членами робочої групи стали Авєль-

цева Т. П., Бойчук Н. І., Грінчук Н. М.,

Гулевська-Черниш А. В., Звєрєва І. Д.,

Зимівець Н. В., Калініна А. В., Молоч-

ний В. В., Москвіна Н. О., Лях Т. Л.,

Петрович В. С., Петрочко Ж. В., Руда

О. В., Румак О. М., Терницька С. В., Ше-

ламкова А. М. та Цюман Т. П. Відомо-

сті про кожного автора містяться

наприкінці відповідної частини ме-

тодичного посібника.

Програма «Особиста гідність.

Безпека життя. Громадянська позиція»

побудована з урахуванням основних

підходів і положень Програми «Куль-

тура життєвого самовизначен ня»,

розробленої творчим колективом у

рамках проектної діяльності Христи-

янського дитячого фонду (колишня

назва Всеукраїнської благодійної ор-

ганізації «Український фонд «Благо-

получчя дітей»). Її інноваційність по-

лягає, по перше, в тому, що фактично

вона є першою спробою представити
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систему виховної роботи саме у сфері

профілактики торгівлі людьми шля-

хом формування в учнівської молоді

внутрішнього ціннісного стрижня та

необхідних життєвих навичок. А по-

друге, вона пропагує новітні засоби

технологічного забезпечення вихов-

ного процесу.

Програма спрямована на органі-

зацію виховної роботи в позаурочний

час, що є одним із найваж  ливіших за-

собів педагогічного впливу на духовне

становлення дітей, на формування ак-

тивної громадянської позиції, необхід-

ною умовою збагачення інтелектуаль-

ного, творчого потенціалу вихованців,

найбільш повного розвитку здібно-

стей, талантів в інтересах самої особи-

стості й суспільства.

Організувати систему виховної

роботи педагогічно вміло й компе-

тентно з урахуванням вимог часу й

можливостей школярів досить склад -

но, адже вона вирішує завдання ціліс-

ного формування й розвитку особи-

стості. У зв’язку з цим надзвичайно

важливим є комплексний підхід до

проведення виховних заходів, що за-

лежить від уміння педагога одно-

часно ставити й вирішувати різні ви-

ховні завдання.

Таким чином, було визначено

основні орієнтири Програми:

v сприяння самопізнанню, само-

реалізації, самоствердженню і са-

мовдосконаленню особистості;

v розвиток навичок відповідаль-

ної і водночас безпечної пове-

дінки, уміння адекватно при-

ймати рішення у різноманітних,

у т. ч. складних життєвих ситуа-

ціях;

v визначення та формування гро-

мадянської позиції особистості.

Теоретико-методологічною осно-
вою Програми є філософсько-соціо-

логічне розуміння людської діяльно-

сті, форм соціальної поведінки

людини у різних сферах, ставлення

до дитини як до суб’єкта власної жит-

тєдіяльності, використання у роботі

системного, особистісно орієнтова-

ного і діяльнісного підходів.

Принципи побудови та впровад-
ження Програми: комплексність,

варіативність, послідовність, логіч-

ність викладення матеріалу, його по-

ступове ускладнення.

В основі Програми лежить ідея

«допомоги для самодопомоги», що

розглядає людину як суб’єкт власного

життя і передбачає формування у

школяра вміння свідомо користува-

тися правами, бажання керувати своїм

життям, здійснюючи моральний ви-

бір, розвиваючи власні громадянські

якості. 

Ключові поняття Програми: добро,

гідність, безпека, громадянськість,

права, обов’язок, відповідальність, цін-

ності, життєві навички тощо.
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Ознаками Програми є: 

v активізація особистісного по-

тенціалу школярів для самореа-

лізації та самоствердження в різ-

них сферах життєдіяльності;

зміцнення сімейних стосунків,

становлення адекватної само-

оцінки (розуміння себе як цін-

ності, людини з правами, свобо-

дами, інтересами);

v актуалізація знань, умінь і нави-

чок школярів щодо критичного

оцінювання, ухвалення рішень,

управління собою в ситуаціях,

що можуть призвести до потрап-

ляння у тенета торгівлі людьми;

v формування позитивної мотива-

ції школярів до засвоєння інфор-

мації щодо протидії торгівлі

людьми та доступних соціаль-

них послуг у разі потрапляння в

складну життєву ситуацію;

v організація взаємодії, спілку-

вання школярів через активне

залучення їх до навчально-ви-

ховної інтерактивної діяльності;

v використання для формування

свідомості школярів та їх безпеч-

ної поведінки різних форм і ме-

тодів роботи.

Підґрунтям адаптивної позитив-

ної поведінки людини є її життєві

навички. У цій Програмі виховної ро-

боти зроблений акцент на форму-

ванні таких життєвих навичок, як

спілкування, прийняття рішень, кри-

тичне мислення, управління емо-

ціями, стресами та конфліктними си-

туаціями, формування цінностей

тощо. Саме розвиток цих життєвих

навичок школяра є важливою умовою

профілактики торгівлі людьми в гро-

маді, оскільки готує особистість на

порозі самостійного життя до попе-

редження життєвих криз, аморальної

чи протиправної поведінки, недопу-

щення маніпуляцій тощо. 

Досягнути зазначеного вище

можливо за умови активного визна-

чення особистістю власної системи

цінностей, що проявляється у системі

ставлень людини. Саме тому в основі

Програми закладено чотири базові
компоненти розвитку та станов-

лення особистості:

v ставлення до себе (особистісне

самовизначення);

v ставлення до інших (самовизна-

чення у сфері комунікації);

v ставлення до діяльності (пове-

дінкове та професійне самови-

значення);

v ставлення до навколишнього

світу (суспільне самовизна-

чення).

Зміст перерахованих базових

компонентів розкривається у таких

тематичних блоках: 

«Ставлення до себе»: визначення та

усвідомлення дитиною власних осо-

бистісних якостей, емоційного світу,
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оцінка власних потреб, визначення

позиції в системі життєвих цінностей.

«Ставлення до інших людей»: фор-

мування у школярів вміння толе-

рантно ставитися до інших людей на

засадах поваги до їхніх прав та свобод.

«Ставлення до діяльності»: підго-

товка особистості до свідомого ви-

бору професії та безпечного життє-

вого шляху, до активної діяльності в

різних сферах.

«Ставлення до навколишнього
світу»: усвідомлення культурного різ-

номаніття світу, його багатогранності,

розуміння себе як громадянина сус-

пільства, члена міжнародної спіль-

ноти.

На виховних заходах вибудо-

вуються соціально очікувані моделі

поведінки свідомого громадянина, а

також прийнятні для дітей конструк-

тивні стратегії поведінки в небезпеч-

них ситуаціях. Програма передбачає

надання школярам аргументованої ін-

формації, що сприяє виробленню у

них негативного ставлення до явища

торгівлі людьми та пов’язаних із ним

злочинів і водночас позитивної моти-

вації до його запобігання. У зазначе-

ному контексті враховується специ-

фіка мотивації сучасних школярів, а

особливо учнів старших класів, щодо

працевлаштування, навчання, відпо-

чинку за кордоном. Розроблені мате-

ріали допоможуть учням в організації

їхнього дозвілля, розвитку ініціатив-

ності та реалізації інтересів, виборі

майбутньої професії.

Провідною характеристикою

Програми «Особиста гідність. Безпека

життя. Громадянська позиція» є її ва-

ріативність, що виявляється:

v по-перше, в оптимальному по-

єднанні різних організаційних

форм і методів виховної роботи;

v по-друге, у вільному й раціональ-

ному визначенні часу (годин),

необхідного для розкриття змі-

сту базових компонентів;

v по-третє, у можливості вибірко-

вого компонування заходів в

умовах реалізації Програми за

межами загальноосвітнього на-

вчального закладу.

Для кожного класу розроблений

тематичний план, який містить ви-

значені блоки та перелік тематичних

виховних годин (див. додаток 1), роз-

рахованих на 16–19 годин навчаль-

ного року. 

Варіативність Програми дозво-

ляє обрати оптимальну кількість го-

дин для кожного класу, враховуючи

потреби учнівської молоді, рівень її

розвитку та соціального досвіду.

Структура Програми передбачає

можливість її реалізації за межами за-

гальноосвітнього навчального за-

кладу: у позашкільному навчальному

закладі, закладі оздоровлення та від-

починку тощо. За таких обставин ви-

біркове компонування заходів поля-
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гає у внесенні до плану виховної ді-

яльності переважно інтерактивних

форм роботи: ділових, рольових,

станційних та настільних ігор, усного

журналу, конкурсу малюнків/плакатів,

кіно- та відеолекторію (обговорення

фільмів), коміксів тощо.

Запропонована Програма вихов-

ної роботи має стати поштовхом для

творчої діяльності класних керівників,

вихователів, соціальних педагогів, со-

ціальних працівників, психологів, пе-

дагогів-організаторів. Матеріали, сце-

нарні плани заходів – це підґрунтя для

розробки інших організаційних

форм, присвячених протидії торгівлі

дітьми: конференцій, правових лекто-

ріїв, вікторин, тематичних вечорів,

вечорів запитань та відповідей, літера-

турно-творчих конкурсів, аукціонів

знань, інсценувань тощо.

Упровадження в навчально-ви-

ховний процес загальноосвітнього

навчального закладу Програми ви-

ховної роботи «Особиста гідність.

Безпечна поведінка. Громадянська по-

зиція» є ефективним елементом про-

філактики торгівлі людьми в громаді,

а також новітнім методом пропаган-

дистсько-просвітницької діяльності,

що гарантує захищеність підро-

стаючого покоління.

Відповідно до Програми було

розроблено комплекс методичних

посібників для виховної роботи з уч-

нями 7–11 класів з питань протидії

торгівлі людьми, а також інформа-

ційно-методичні матеріали – комікси,

настільні ігри, плакати.

У вересні 2011 року Програма

«Особиста гідність. Безпечна пове-

дінка. Громадянська позиція» та ком-

плекс методичних посібників для ви-

ховної роботи з учнями 7–11 класів з

питань протидії торгівлі людьми, а та-
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«Програма охоплює більшість виховних
завдань школи, практично всі аспекти
виховної роботи – це її основна перевага
над іншими подібними програмами». 

Галина Сидорак, практичний  психолог 
Городенківської гімназії ім. Антона

Крушельницького, Івано-Франківська обл. 



кож просвітницько-профілактичні

настільні ігри «Галопом по Європах!»

та «Рожеві окуляри» були схвалені Мі-

ністерством освіти і науки, молоді та

спорту України для використання у

загальноосвітніх навчальних закла-

дах (протокол № 3 від 6.09.2011 р. та

протокол № 11 від 1.09.2011 р.).

В апробації Програми взяли

участь 37 пілотних загальноосвітніх

навчальних заклади, понад 4000 учнів

7–11 класів, 270 педагога та праців-

ника соціальної сфери. Педагогічну

цінність виховної роботи визначає не

стільки кількість заходів, скільки роз-

маїтість їхніх форм. Насамперед було

забезпечено доцільний взаємозв’язок

організаційних форм, їхню спрямо-

ваність на досягнення певних вихов-

них завдань у конкретному колективі.

Саме за цієї умови кожен із виховних

заходів став необхідною ланкою в

єдиному ланцюзі профілактичної ро-

боти щодо торгівлі людьми. 
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«Діти з тих класів, де впроваджена система виховних заходів за Програмою «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», помітно відрізняються від своїх одно-
літків більшою відповідальністю, прагненням до самопізнання, навичками саморегуляції
та самоконтролю. Програма соціально-діяльнісна, оскільки пропагує виховання не лише
словом, але й справою. У ній ухил зроблений не на підготовку до майбутнього життя, а на
конкретні справи та дії у реальному часі, в умовах сьогодення, що і має забезпечити по-
зитивне майбутнє. Участь у Програмі дозволила доповнити позаурочне життя в гімназії
цікавими справами. Діти вчаться працювати самостійно над вирішенням власних жит-
тєвих проблем, приймати відповідальні та виважені рішення, оскільки під час участі в
заходах Програми оволоділи алгоритмом цієї діяльності. Гаслом для багатьох із них стали
слова: «Пізнай себе, вмій регулювати свою поведінку та контролювати свої вчинки і на
цій основі вдосконалюй себе». План виховної роботи нашої гімназії у 2011–2012 н. р.
буде вибудовуватися на основі цієї Програми, оскільки в попередні роки вона продемон-
струвала свою ефективність та зуміла зацікавити весь педагогічний колектив гімназії.
Відповідно, колектив готувався до цього кроку через проведення методичних семінарів,
роботу методичних об’єднань, відкриті заходи педагогів, які пройшли попереднє навчання
в 2009 та 2010 роках»

Любов Омеляш, директор 
Сокальської гімназії імені Олега Романіва, 

Львівська обл.



Педагоги використовували фор   -
ми проведення занять, запропо-

новані у Програмі. Основним вихов-

ним заходом (організаційна форма),

передбаченим Програмою, стала те-

матична виховна година, а в старших

класах – тренінг. Визначені в Про-

грамі базові компоненти розвитку та

становлення особистості (ставлення

до себе, ставлення до інших, ставлення

до діяльності, ставлення до навко-

лишнього світу) є наскрізними бло-

ками тематичних виховних годин.

Окремі теми Програми доповнювали

уроки християнської етики та моралі,

правознавства тощо. Також певні за-

няття та ігри використовувалися пе-

дагогами під час літнього таборування. 

У ході реалізації Програми та-

кож використовувалися наступні ор-

ганізаційні форми виховної роботи з

питань протидії торгівлі людьми: 

Бесіди: профілактичні бесіди є основ-

ним засобом виконання завдань пер-

винної профілактики. Основним за-

вданням профілактичних бесід було не

лише інформування дітей щодо видів,

форм девіантної поведінки та небез-

пек, що з ними пов’язані, а й форму-

вання конструктивної соціальної по-

ведінки, позитивних соціальних

орієнтирів та прикладів. Перевагою да-

ної форми роботи є необхідність міні-

мальних ресурсів, оперативність, лако-

нічність. Педагоги залучали шко лярів
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«Із вправ, які я використовувала у виховній роботі в своєму класі, дітям найбільше подо-
балися «мозкові штурми», «метод кейсів», рольові ігри, настільні ігри «Рожеві окуляри»
та «Галопом по Європах!». Під час занять часто наводилися реальні життєві історії,
ситуації, що сталися з близькими чи сусідами, які пізніше аналізувалися, щоб запропонувати
правильні та безпечні шляхи  їх вирішення.

Впровадження цієї Програми виховної роботи дозволило краще зрозуміти проблеми
учнів та їхніх сімей, сприяло формуванню вміння приймати рішення, управляти собою в
ситуації, що може призвести до попадання в тенета торгівлі людьми.

Учні стали більш відкритими, мають адекватну самооцінку, толерантніші у  взаємосто-
сунках. Вони вважають, що в основному готові попередити життєві кризи, не допустять
маніпуляції собою.

Ми вдячні за цікаву Програму, яка дозволяє вирішувати сучасні проблеми, за змістовний
роздавальний матеріал, що допомагає у проведенні тренінгів».

Тетяна Задорожна, класний керівник 11–В класу 
НВК «ЗШ №2-ліцей» м. Сокаль, Львівська обл. 



до процесу підготовки бесіди. Відпо-

відно до Програми, у виховній роботі

розглядалися такі теми: «Я – особи-

стість», «Гармонійна людина: яка

вона?», «Моє місце в житті», «Про

дружбу і товариськість», «Про честь і

гідність людини», «Вчитись людяно-

сті», «Як зробити дозвілля корисним»,

«Правильний вибір професії та її зна-

чення для особистості», «Правила по-

ведінки за кордоном», «Навчання по-

трібне кожному», «Волонтерська

діяльність – поклик серця», «Моя

країна – Україна», «Конституція: наші

права і обов’язки», «Попередження на-

сильства», «Безпечна трудова мігра-

ція» тощо.

Важливе місце в ході прове-

дення бесід посідали проблемні пи-

тання. Вони забезпечували розгор-

нуту відповідь слухачів, мали

неоднозначний характер, пожвавлю-

вали аудиторію.

Дискусії та диспути: з метою ак-

тивного залучення учасників до підго-

товки і проведення диспуту створюва-

лася ініціативна група у кількості 3–5

осіб. Завданням педагога було загальне

і методичне керівництво, допомога у

пошуку матеріалів, поради щодо фор-

мування теми, питань для обгово-

рення. Значну частку успіху прове-

дення диспуту забезпечує влучно

сформульована тема. Члени ініціатив-

ної групи добирали варіанти тем для

диспутів і визначали остаточне їх зву-

чання, наприклад: «Освіта – головне в

житті людини. Так чи ні?», «Дитяча

праця: етап дитинства чи етап до-

рослого життя?», «Толерантність:

вимога часу чи моральна категорія?»,

«Комп’ютер: доступ до інформації чи

пастка?», «Комп’ютерні ігри: розваги

чи залежність?», «Дружба і кохання по

Інтернету: реальність чи віртуаль-

ність?», «Чи є гендерна рівність в сус-

пільстві?», «Життя у великому місті

– спокуса чи можливість досягнення

мети?»,  «Милосердя – це сучасно?»,

«Вибір професії: престиж чи покли-

кання?» та ін.

Після визначення теми підго-

товка диспуту (залежно від гостроти

проблеми обговорення) тривала від

одного тижня до місяця. За цей час

ініціативна група розподіляла

обов’язки і виконувала наступні за-

вдання: залучення потенційних учас-

ників диспуту, добір і систематизація

матеріалів з проблеми диспуту, підго-

товка й оформлення приміщення.
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«На мою думку, тренінги приносять користь,
тому що вони допомагають знайти себе,
знайти своє місце в суспільстві, свою позицію
у житті. Тепер я чітко знаю, що потрібно
завжди висловлювати свою думку, свою
позицію, щоб не стати «просто однією з
багатьох», а бути особистістю».

Котик Марта, учениця 11–А класу 
Сокальської гімназії імені Олега Романіва, 

Львівська обл.



Ефективність проведення дис-

путу багато в чому була обумовлена

вмінням ведучих. Ведучий має пов’язу-

вати, порівнювати зміст виступів, звер-

татися до присутніх з пропозицією ви-

словити своє ставлення до певної

позиції, жестами, мімікою реагувати на

твердження, створюючи, таким чином,

«емоційне обличчя» диспуту. Саме

тому на роль ведучого визначався най-

більш ерудований, активний, автори-

тетний учасник ініціативної групи.

Усний журнал: проведення усного

журналу вимагає від педагога хороших

організаторських навичок, оскільки

він має ввести підлітків у роботу: роз-

повісти, що таке усний журнал, заціка-

вити школярів ідеєю його проведення,

назвати джерела, в яких можна знайти

матеріал, порадити, як його краще по-

дати, визначити відповідальних за

кожну сторінку (призначається редак-

тор, заступник редактора, завідувачі

відділами, художник, фотокореспон-

дент). У процесі підготовки журналу

педагог допомагав підібрати матеріал,

оформити його у вигляді повідом-

лення, знайти ілюстрації, підготувати

ведучих, які відкривають кожну сто-

рінку невеликим виступом, продумати

початок і кінець журналу, провести де-

кілька репетицій.

Підготовка і проведення усного
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Із 602 учнів школи 8,5% – діти трудових мігрантів (соціальні сироти); 2,2% – діти з
кризових сімей; 18,3% – діти з неповних сімей; 2,3% – діти з малозабезпечених сімей.
Ця ситуація, безумовно, актуалізує Програму. Вона реалізується за допомогою інтерак-
тивних методів навчання, які дозволяють повністю її реалізувати в цікавій і доступній
формі: бесіди, лекції, тренінги, вправи, ігри, відеолекторії. Щодо інших організаційних
форм виховної роботи, то поряд із виховними годинами найбільше використовуються
такі форми роботи, як перегляд та обговорення фільму «Станція призначення –
життя», використання настільних ігор «Рожеві окуляри» та «Галопом по Європах!»

Як зазначили представники Сокальського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №4-ліцей»

Впровадження програми виховних заходів,
Козацька ЗОШ, Донецької обл.



журналу дозволяли залучити до ро-

боти велику кількість учнів. Крім того,

цей вид виховних заходів давав мож-

ливість поєднувати масову роботу з

індивідуальною.

У ході реалізації Програми ви-

користовувалися різні методики про-

ведення усного журналу: повідом-

лення школярів, виступи гостей,

веселі сценки з життя класу, школи;

карикатури, дружні шаржі тощо.

Значна допомога з боку педагога була

необхідна спочатку. Характер допо-

моги змінювався у міру того, як учні

оволодівали методикою проведення

усного журналу: з часом допомога

більше стосувалася визначення змісту,

аніж техніки ведення. 

Усний журнал відрізняється від

інших форм роботи широтою охоп-

леної інформації і, як правило, вклю-

чає декілька сторінок, зазвичай 4–6.

Так, наприклад, проведення усного

журналу як форми позакласної вихов-

ної роботи в 8–9 класах, зокрема на

теми «Небезпечна свобода» або «Не

стань жертвою торгівлі дітьми», доз-

волило виконати завдання популяри-
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Впровадження програми виховних заходів, Новоазовська ЗОШ №2, Донецької обл.



зації, донесення до підлітків нової ін-

формації про негативні явища. Усний

журнал містив такі сторінки: «Сучасне

рабство», «Закон і торгівля дітьми»,

«Чотири сценарії торгівлі дітьми»,

«Корисні поради». Журнал включав

багато цікавих складових, серед яких

наочність (оформлення залу, заставки

до сторінок, ілюстрації до виступів),

драматизація (деякі сторінки були ін-

сценованими) тощо.

Станційна гра: активна гра, учас-

ники якої імітують рух експреса по

станціям. Ця гра іще відома під назвою

«Станційний експрес». «Експресом»

ставав колектив вихованців. Кожна

творча мікрогрупа – це окремий вагон

(команда, екіпаж), а кожна зупинка

експреса – це робота на тематичній

станції. Як правило, станційний екс-

прес – це масова форма виховної ро-

боти. Проте, у ході реалізації Про-

грами гру за темою «Діти мають

права» використовували як змагання

для мікрогруп одного колективу

(класу).

Соціальний проект: важливим у ході

впровадження Програми було забез-

печення участі дітей у житті

громади. Одним із популяр-

них способів участі в житті

місцевої громади було

створення дитячих і мо-

лодіжних ініціативних

груп, які ро   зробляли і реа-

лізовували соціальні про-

екти, спрямовані на вирі-

шення проблем, важливих

для членів групи. З цією ме-

тою вони організовували

спільні засідання з місце-

вою адміністрацією чи ор-

ганами самоврядування,

розгортали волонтерську

діяльність на користь гро-

мади тощо. Тренери Укра-

їнського фонду «Благопо-

луччя дітей», педагоги пі-

лотних шкіл надавали методичну підт-

римку ініціативним групам шляхом

проведення навчання з розробки со-

ціальних проектів за темами: «Визна-

чення проблем, специфічних для дітей

та молоді вашої громади», «Збір ін-

формації про проблему, яка вирішу-
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Заняття за програмою, 

Тартаківський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ліцей», Львівська обл.



ватиметься групою», «Пояснення про-

блеми», «Розвиток плану дій», «Визна-

чення кошторису (вартості) про-

екту», «Структура та написання

проекту».

Кіно- та відеолекторій (обгово-
рення фільмів): інтерес школярів до

кіно дуже великий. Однак нерідко

спостерігається поверховість сприй-

няття фільмів, неадекватність їхньої

оцінки. Ось чому перегляд кінофіль-

мів «Лілія назавжди» та «Станція при-

значення – життя» став однією з по-

пулярних форм виховної роботи в

рамках реалізації Програми. Пере-

гляду фільму передувала цілеспрямо-

вана робота. До завдань педагога вхо-

дило навчити вмінню дивитися й

розуміти фільм, аналізувати його ідей-

ний зміст, оцінювати художні засоби.

Педагогами зазвичай проводилася

попередня бесіда про фільм. Вихован-

цям давалися конкретні поради, на що

варто звернути увагу при перегляді. У

бесіді школярів орієнтували на май-

бутнє обговорення, давали їм окремі

завдання. Завдання-запитання допо-

магали учням підібрати матеріал для

виступів, націлювали їх на написання

тематичних відгуків. При розподілі за-

вдань враховувалися схильності й ін-

тереси дітей, рівень їхнього розвитку.

Комікси, настільні ігри, конкурс ма-

люнків/плакатів (див. розділ 4). 

Логіка Програми визначає, що

виховні заходи можуть бути викори-

стані як в ході проведення циклу те-

матичних виховних годин (як певний

підсумковий захід), так і реалізовува-

тися окремо. Варіанти вибіркового

компонування форм і методів вихов-

ної роботи стали поштовхом для

творчої діяльності класних керівни-

ків, вихователів, соціальних педагогів,

соціальних працівників, психологів,

педагогів-організаторів. Запропоно-

вані заходи є базовим методичним

матеріалом для організації дозвілля

учнівської молоді у таборах відпо-

чинку, в т.ч. пришкільних.

Виховні заходи об’єднують різні

методи роботи: бесіду, тематичне ма-

21

«Для себе з цих занять я винесла віру в свої
сили; завдяки їм я поставила собі мету, а
також відкрила для себе світогляд інших та
їхні думки. Я хотіла б, щоб у школі тренінги
продовжувалися, бо це корисно та цікаво.
Теми занять є актуальними, вони
допоможуть нам у реальному дорослому
житті стати гарними громадянами України.
Кожна людина зазнає небезпеки щодо
торгівлі людьми, а ці теми навчають, як
уникнути таких проблем. Коли людина
обізнана, то вона знає, що слід робити. Люди,
в яких немає гідності, просто не можуть
постояти за себе».

Марта Матерна, учениця 11–А класу 
Тартаківського НВК «ЗШ І–ІІІ ст.-ліцей», 

Львівська обл. 



лювання, мозковий штурм, роботу в групах, ін-

формування, переконання, навіювання, роз’яс-

нення, приклади, творчу майстерню, розв’язання

складних життєвих ситуацій тощо.

Частота проведення занять у кожній школі

та класах була різною і залежала, перш за все,

від бажання самих педагогів та ряду інших ор-

ганізаційних аспектів. Середньостатистична ча-

стота проведення виховних занять за даною

Програмою у більшості шкіл складала 2–3 рази

на місяць. Окремі педагоги проводили заняття

кожного тижня, деякі зазначили, що мали мож-

ливість проводити виховні заняття за даною

Програмою 1 раз на два місяці.

У ході реалізації Програми розвивалися

інші форми виховної роботи щодо поперед-

ження торгівлі людьми (див. розділ 5).

З метою підтвердження результативності

Програми, її впливу на зміну ставлення учнів до

себе, інших людей, діяльності, навколишнього

світу в контексті проблеми протидії торгівлі

людьми було проведене анкетування (див. до-

датки 2–6).
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«При вхідному анкетуванні на запитання «Чи можеш ти стати жертвою торгівлі
людьми?» ніхто з дітей не дав ствердної відповіді. Через півтора роки участі в заходах
Програми виховної роботи у вихідному анкетуванні близько 40% учнів вказали, що вони
вже знають про ті обставини, які приводять людину до сиколи вона може стати жертвою
торгівлі людьми. Вони ніби «прозріли», побачивши ці приховані, латентні небезпеки».

Любов Уманська, класний керівник 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 5, 

м. Сокаль, Львівська обл. 
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З метою забезпечення якісного

впровадження Програми «Особиста

гідність. Безпека життя. Громадянська

позиція» Українським фондом «Бла-

гополуччя дітей» було організовано

та проведено цикл навчальних захо-

дів з підвищення компетентності вчи-

телів та фахівців соціальної сфери у

питаннях профілактики торгівлі

людьми. Це було обумовлено як ба-

жанням самих фахівців отримати ін-

формаційно-методичну підтримку,

так необхідністю надати методичний

супровід за темою, що не є обов’язко-

вою при підготовці кадрів для соці-

альної сфери.

Саме тому навчання членів педа-

гогічних колективів загальноосвітніх

закладів та фахівців соціальної сфери,

підготовка їх до роботи з впровад-

ження Програми, спрямованої на про-

тидію торгівлі людьми, стало стриж-

нем проекту «Попередження торгівлі

людьми шляхом розвитку соціальної

роботи та мобілізації громад».

При визначенні міри професіо-

налізму людини в якості одного з

ключових використовується поняття

компетентності. Компетентність –

це інтегральна характеристика, яка ві-

дображає готовність і здатність лю-

дини виконувати професійні функції

у відповідності з прийнятими в сус-

пільстві нормами та стандартами. За

суттю своєю динамічна, компетент-

ність виявляється і може бути оцінена

тільки в ході практичної діяльності, а

її рівень може підвищуватися безпе-

рервно (чи сходити нанівець) протя-

гом усієї професійної діяльності. Здат-

ність до постійного вдосконалення і

підвищення рівня компетентності –

необхідна якість сучасного фахівця.

Підготовка і перепідготовка, онов-

лення знань та вмінь – ключове пи-

тання конкурентоздатності індивіда,

організації, нації в цілому. 

Серйозною загрозою сьогодні є

відставання людини у адаптації до

змін у навколишньому світі від темпів

цих змін. Традиційна базова освіта (як

загальна, так і професійна) не встигає

за соціальними, економічними, ви-

робничими, інформаційними змі-

нами, принципово не може забез-

печити людину знаннями, вміннями

й особистісними якостями на все

життя. Недостатня компетентність

фахівців розглядається сьогодні як

одна з причин низької якості соціаль-

них послуг, до яких відносять і

освітньо-профілактичну діяльність.

2. Підвищення компетентності педагогічних працівників та
фахівців соціальної сфери у питаннях профілактики торгівлі
людьми в громаді
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Інформаційний простір соціального

сектору щодня розширюється, вини-

кають нові соціальні проблеми та по-

треби, одночасно зростають вимоги

з боку користувачів послугами в от-

риманні достовірної інформації, в

тому числі щодо попередження тор-

гівлі людьми. 

З метою реалізації завдання про-

екту щодо підвищення компетентно-

сті педагогічних працівників та фа-

хівців соціальної сфери з питань

профілактики торгівлі людьми в гро-

мадах було сформовано робочу групу,

метою роботи якої стала розробка

«Програми підвищення професійної

компетентності фахівців» з урахуван-

ням специфіки проблеми проекту. До

її складу увійшли досвідчені тренери

Українського фонду «Благополуччя

дітей». Члени цієї робочої групи роз-

робили саму Програму підвищення

професійної компетентності фахів-

ців, тренінгові модулі та провели від-

повідні навчальні заходи.

Навчальний семінар «Особиста гідність.Безпека життя.Громадянська позиція», 
м. Дрогобич, Львівської обл.
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Враховуючи те, що педагоги й

фахівці соціальної сфери мають різ-

ний ступінь теоретичної та практич-

ної підготовки до роботи з дітьми та

молоддю, зокрема і до впровадження

тематичної Програми протидії тор-

гівлі людьми, було визначено кілька

тематичних блоків Програми підви-

щення професійної компетентності

педагогів. Ці блоки мали забезпечити

не тільки певні знання щодо про-

блеми, уміння використовувати інте-

рактивні форми і методи роботи з

дітьми, а й сприяли посиленню спів-

праці між педагогами загальноосвіт-

ніх навчальних закладів, а також між

педагогами та практиками соціаль-

ної сфери. 

Програма підвищення професій-

ної компетентності включала наступні

тематичні блоки: методика впровад-

ження Програми виховної роботи з

питань протидії торгівлі людьми; особ-

ливості залучення підлітків до профі-

лактичної діяльності з проблеми тор-

гівлі людьми; підготовка шкільних

соціальних ініціатив в рамках кон-

курсу міні-грантів Міжнародної орга-

нізації з міграції; методика проведення

просвітницького тренінгу; особливо-

сті здійснення профілактики залу-

чення підлітків до торгівлі людьми за

допомогою інтерактивних методів на-

вчання (методика роботи з настіль-

ними іграми) тощо.

Підвищення професійної компе-

тентності фахівців обмежене часо-

вими рамками та детерміноване їх-

німи професійними запитами і потре-

бами, тому здебільшого воно відбува-

ється протягом короткотривалого

періоду інтенсивного опанування

знань і вмінь. Саме тому провідними

формами навчання фахівців соціаль-

ної сфери було обрано дво- чи три-

денний семінар/тренінг, консультації

експертів та тренерів, супервізії, моні-

торингові візити.

Також було визначено, що про-

цес навчання фахівців необхідно бу-

дувати на концептуальних положен-

нях андрагогіки (теорії навчання

дорослих). Зокрема підготовка та

проведення тренінгів проводилися з

урахуванням таких андрагогічних

принципів навчання як провідна роль

учасника в процесі свого навчання;

принцип спільної діяльності (взаємо-

дія того, хто навчається, з тим, хто на-

вчає, та з іншими учасниками на-

вчання); посилання на досвід тих, хто

навчається (побутовий, соціальний,

професійний досвід того, хто навча-

ється, стає одним із джерел навчання

як самого учасника, так і інших членів

групи); контекстність навчання (воно

має бути орієнтоване на виконання

певних соціальних ролей та будува-

тися з урахуванням професійної, со-

ціальної діяльності тих, хто навча-

ється); використання широкого

спектру різних методів і технік актив-

ного навчання з метою швидкого за-

своєння інформації та відпрацювання
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необхідних навичок; актуалізація ре-

зультатів навчання (невідкладне вико-

ристання на практиці отриманих

знань та навичок).

У процесі реалізації циклів на-

вчання також враховувалося, що інтег-

рація результатів усіх видів освітньої і

просвітницької діяльності може відбу-

тися тільки «всередині» людини, в її

суб’єктивному світі. Ця інтеграція

якоюсь мірою здійснюється на основі

синергетичних процесів, тобто за

принципом самоорганізації інформа-

ції, яка надходить ззовні і має освітній

смисл. Чим свідоміше людина вибудо-

вує траєкторію своєї освіти, тим керо-

ванішою стає її інформаційна взаємо-

дія зі світом. Саме тому в рамках

проекту фахівцям була надана допо-

мога у виборі освітніх орієнтирів се-

ред великого масиву інформації, що

надходить із різних каналів. 

Цикл навчання за тренінговими

модулями, розробленими в рамках

проекту, спирався на інноваційний

імператив пріоритету самоорганізації

навчання в сучасній освіті. При цьому

враховувалося те, що якість підготовки

фахівців визначається не лише обся-

гом засвоєного ними матеріалу, а й

методами їхньої професійної підго-

товки/перепідготовки. Варто зазначи-

ти, що виділяють понад 200 різнома-

нітних інноваційних педагогічних

практик, задіяних тією чи іншою мі-

рою у процесі професійної підготовки

спеціалістів. Їхніми основними ета-

пами є розуміння спеціалістами ал-

горитму своєї діяльності при впро-

вадженні освітньо-профілактичної

програми; розвиток досвіду профе-

сійної самореалізації; підготовка до

виконання завдань повсякденної про-

фесійної діяльності.

Таким чином, було визначено оп-

тимальний, особистісно орієнтова-

ний, економічно виважений і макси-

мально наближений до потреб

цільової груп фахівців метод/форму

подачі професійно значущої інформа-

ції. Окрім того, мету навчання було уз-

годжено з потребами цільових груп

спеціалістів. У результаті було окрес-

лено три рівні змісту навчання: теоре-

тичний, методичний та особистісний.

Мета теоретичного рівня на-

вчання передбачає усвідомлення фа-

хівцями того, що для підвищення яко-

сті освітньо-профілактичної роботи

необхідно володіти концептуальним

мисленням, яке ґрунтується на глибо-

кому розумінні завдань, місії соціаль-

ної, соціально-педагогічної, психо-

лого-педагогічної роботи з різними

категоріями дітей та молоді, смисло-

утворювальної суті технологій, які

реалізують фахівці.

Вимоги методичного рівня пе-

редбачають оволодіння методикою

соціально-педагогічної та психолого-

педагогічної роботи як практичної ді-

яльності.

Мета особистісного рівня – фор-

мування у фахівців власних переко-
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нань, які базуються на моральних

принципах та нормах поведінки спе-

ціаліста.

Методичною основою розроб-

лених тренінгів були принципи ак-

тивного навчання – такого, що залу-

чає учасників до генерації, аналізу,

систематизації й узагальнення інфор-

мації та спонукає до особистої відпо-

відальності за те, що вони роблять.

За період з 2009 по 2011 роки для

методистів відділів освіти, практич-

них психологів, соціальних педагогів,

класних керівників пілотних шкіл

кожного району, а також для спеціа-

лістів служб у справах дітей, центрів

соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді було проведено по чотири на-

вчальних семінари-тренінги з метою

знайомства з Програмою виховних

заходів «Особиста гідність. Безпека

життя. Громадянська позиція» та ово-

лодіння методикою її викладання,

проведення інтерактивних занять. 

Додатковий навчальний семінар щодо впровадження програми, 

м. Делятин, Івано-Франківської обл.
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Тренінг «Методика впровад-

ження Програми виховної роботи з

питань протидії торгівлі людьми

«Особиста гідність. Безпека життя.

Громадянська позиція». Метою цього

семінару/тренінгу було ознайом-

лення учасників з Програмою та фор-

мування в них практичних навичок з

проведення занять. Мета була конкре-

тизована в наступних завданнях: на-

дати учасникам знання з технології

проведення занять за Програмою

«Особиста гідність. Безпека життя.

Громадянська позиція»; продемон-

струвати учасникам окремі вправи

Програми та проаналізувати мето-

дику їх проведення; відпрацювати на-

вички проведення занять за Програ-

мою «Особиста гідність. Безпека

життя. Громадянська позиція».

Метою семінару/тренінгу «Ме-

тодика проведення просвітницького

тренінгу» було ознайомлення учас-

ників з технологією проведення про-

світницького тренінгу шляхом вирі-

шення тренінгових завдань: визначити

поняття «тренінг», «просвітницький

тренінг»; ознайомити учасників з ос-

новними компонентами тренінгу; вия-

вити фактори, що впливають на ефек-

тивність навчання, та ознайомити

учасників з ними; узагальнити знання

учасників про методи навчання; озна-

йомити учасників з програмою тре-

нінгових занять для учнів 11 класів за

Програмою виховних заходів «Осо-

биста гідність. Безпека життя. Грома-

дянська позиція»; продемонструвати

учасникам окремі вправи Програми

та проаналізувати методику їх прове-

дення.

Тренінг «Особливості здійснення

профілактики залучення підлітків до

торгівлі людьми за допомогою інте-

рактивних методів навчання (мето-

дика роботи з настільними іграми)»

передбачав навчити спеціалістів ви-

користовувати настільні ігри в загаль-

ноосвітніх навчальних закладах у

програмах з профілактики торгівлі

людьми. Його завданнями були: роз-

глянути особливості проблеми тор-

гівлі людьми в Україні та за її межами;

проаналізувати причини та наслідки

втягнення підлітків та молоді до тенет

торгівлі людьми; визначити та про-

аналізувати компоненти, які не-

обхідно враховувати при складанні

програм з профілактики торгівлі

людьми; розглянути настільні ігри та

окреслити їхні можливості у профі-

лактиці торгівлі людьми та опанувати

навички їх використання у роботі з

підлітками у загальноосвітніх на-

вчальних закладах.

Мета семінару/тренінгу «Підго-

товка шкільних соціальних ініціатив

в рамках конкурсу міні-грантів Між-

народної організації з міграції»: озна-

йомити учасників із методикою ро-

боти з соціальним проектом як

складовою частиною Програми в

рамках проекту «Попередження тор-

гівлі людьми шляхом розвитку соці-
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альної роботи та мобілізації громад».

Завданнями цього навчального за-

ходу стало: ознайомити учасників із

основними поняттями семінару:

«фандрейзинг», «грант», «проект», «со-

ціальний проект», «бюджет»; ви-

значити проблемне поле місцевої

громади; з’ясувати основні потреби

громади; сформувати в учасників на-

вички формулювання проблеми і

мети проекту, вирішення проблем;

ознайомити учасників з методикою

складання соціального проекту.

Необхідно відзначити, що під час

розробки змісту тренінгів враховува-

лось також, що мотивування учасни-

ків до активної роботи – це необхідна

складова. Мотивація до навчання в на-

ших тренінгах забезпечувалася на-

явністю цікавої, змістовної діяльності,

актуальністю тематики, використан-

ням нових інтерактивних технік, по-

силеною практичною значущістю на-

вчання, емоційною насиченістю

взаємодії учасників тощо.

Навчальний семінар «Особиста гідність.Безпека життя.Громадянська позиція», 
м. Володарськ, Донецької обл.
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Окремим і досить суттєвим пи-

танням був добір найбільш ефективних

методів і прийомів роботи на тренінгах,

що сприяють активному залученню до

діяльності всіх учасників занять. Спо-

стереження за роботою колег, досвід

тренерської роботи дозволили дійти

висновку, що в організації тренінгів

для фахівців соціальної сфери слід на-

давати перевагу формам роботи в ма-

лих групах, парах, індивідуальному ви-

конанню практичних завдань, мозко-

вим штурмам та дискусіям. 

Розроблені під час реалізації про-

екту триденні тренінги були короткот-

ривалою формою навчання. Перевага

такої форми навчання полягає в тому,

що можна охопити досить велику кіль-

кість фахівців різних спеціальностей.

Ще однією особливістю визначеної

форми навчання стало те, що група

учасників, яка проходила навчання,

була постійною, що дозволяло їм об-

мінюватися ресурсами, досвідом, на-

працюваннями тощо.

Необхідно відзначити, що кожен

педагог, який працює за Програмою,

забезпечений методичними матеріа-

лами. До пакета увійшли «Програма

виховної роботи з питань протидії

торгівлі дітьми «Особиста гідність.

Безпека життя. Громадянська позиція»

та комплект методичних посібників

для виховної роботи серед учнів 7–

11 класів «Особиста гідність. Безпека

життя. Громадянська позиція». 

Після проведення чотирьох на-

вчальних семінарів учасникам було

запропоновано висловити ставлення

до якості інформації, що надавалася

під час тренінгів, висловити свої по-

бажання щодо подальшої роботи.

Майже 90% учасників дали високу

оцінку проведеним заходам. Педагоги

зазначили, що семінари відповідали

їхнім професійним запитам, допо-

могли як у професійному, так і в осо-

бистісному зростанні. 

У всіх пілотних навчальних за-

кладах районів до впровадження

освітнього компонента проекту були

залучені не тільки класні керівники.

Позитивний відгук Програма «Осо-

биста гідність. Безпека життя. Грома-

дянська позиція» знайшла у вчителів-

предметників, які почали використо-

вувати окремі теми та вправи Про-

грами на своїх уроках; батьків, які

після знайомства зі змістом, завдан-

нями Програми, формою проведення

занять (на батьківських зборах, бать-

ківських конференціях) стали актив-

ними помічниками класних керівників

у формуванні життєвої компетентно-

сті своїх дітей.

Для поліпшення навичок прове-

дення інтерактивної роботи з дітьми

та залучення більшої кількості зацікав-

У ході реалізації проекту представники
фонду «Благополуччя дітей» підготували
270 фахівців.
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лених педагогів до впровадження Про-

грами, забезпечення якості впровад-

ження Програми виховних заходів для

учнів 7–11 класів, підвищення профе-

сійної компетентності залучених фа-

хівців були проведені додаткові семі-

нари/тренінги. На них обговорюва-

лися можливості та стандарти інте-

рактивного навчання підлітків за Про-

грамою виховних заходів, відбувався

обмін досвідом проведення занять.

Необхідно відзначити, що цілу

низку навчальних семінарів та занять

як для класних керівників, які виявили

бажання працювати за Програмою,

так і для інших категорій педагогіч-

них працівників, провели вже навчені

спеціалісти.

Задля визначення ефективності

використання інтерактивних форм в

профілактичній роботі проводилося

вхідне та вихідне анкетування педа-

гогів-учасників проекту.  Дані вхідного

анкетування засвідчили, що:

v 67% педагогічних працівників

займалися профілактичною

роботою, зокрема у сфері

попередження шкідливих

звичок (50%), профілактики

правопорушень (37,5%),

відповідального батьківства

(12,5%).

v 78% педагогів проводять

виховні заходи та

використовують бесіди (78%),

дискусії (56%), рольові ігри

(28%), тренінги (28%), круглі

столи (11%), вікторини (11%),

відеолекторії (11%), ділові ігри

(11%).

v Рівень організації та проведення

виховних заходів педагоги

оцінюють як високий (22%),

добрий (17%), задовільний

(17%), не визначилися (45%).

v 100% педагогів використовують

інтерактивні форми виховної

роботи, зокрема бесіди (83%),

дискусії (94%), усний журнал

(33%), рольові та ділові ігри

(57%), тренінги (34%), станційні

ігри (11%), відеолекторії (6%).

v Також були визначені труднощі,

які виникають під час

використання інтерактивних

форм: отримання зворотного

зв’язку (39%), вирішення

організаційних питань (17%),

виникнення нестандартних

ситуацій (22%), активізація

роботи (11%), організація

спілкування (11%), негативне

ставлення колег (5,5%).

v 83% педагогів проблему торгівлі

людьми назвали актуальною;

67% учасників тренінгів

наголосили, що впровадження

Програми виховних заходів з

питань протидії торгівлі

людьми у загальнонавчальних

закладах є ефективним

методом профілактичної

роботи.
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v Основними мотивами участі в

реалізації Програми «Особиста

гідність. Безпека життя.

Громадянська позиція» є

знайомство з новими

інтерактивними формами

роботи з дітьми (61%), потреба

отримати нову інформацію

щодо протидії торгівлі дітьми

(56%), потреба отримати

методичний роздатковий

матеріал (56%), необхідність

професійного вдосконалення

(50%), бажання мінімізувати

проблему торгівлі дітьми (28%). 

v Особливої уваги в контексті

попередження торгівлі людьми

потребують розвиток почуття

особистої гідності (61%),

ефективна взаємодія з іншими

(28%), безпека життя (61%),

пізнання та розуміння себе

(56%), громадянська позиція

(39%), професійне визначення,

кар’єра та зайнятість (22%). 

Навчальний семінар для педагогів, щодо впровадження програми, 
м. Новоазовськ, Донецької обл.
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Узагальнені дані вихідних анкет

педагогів-учасників семінарів засвід-

чили, що:

v 78% учасників займалися

профілактичною роботою у

сфері профілактики ВІЛ/СНІДу,

шкідливих звичок, торгівлі

людьми з учнями 7–11 класів;

v 87% педагогів проводять

виховні заходи. Проводячи

виховні заходи,

використовують бесіди, круглі

столи, інтерактивні ігри та

вправи, тренінги, лекції, дискусії,

рольові ігри, відео лекторії;

v 52% високо оцінює

ефективність проведення

виховних заходів;

v 100% використовує

інтерактивні форми виховної

роботи. Найчастіше

використовують бесіди, дискусії,

тренінги, відеолекторії. Під час

використання інтерактивних

форм виховної роботи у

педагогів виникають труднощі

щодо вирішення

організаційних питань,

отримання зворотного зв’язку,

виникнення нестандартних

ситуацій;

v 98% педагогів формування у

дітей почуття особистої гідності

вважають пріоритетним

напрямком виховної діяльності

в рамках реалізації Програми;

v 100% учасників семінару вважає,

що проблема торгівлі людьми є

актуальною, оскільки через

незнання люди потрапляють у

рабство, у країні є низькі

соціальні стандарти, які

спонукають до небезпечних

ситуацій;

v 100% вважають, що

впровадження Програми

виховних заходів з питань

протидії торгівлі людьми у

навчальних закладах є

ефективним методом

профілактичної роботи.

Ще однією активною формою

роботи стали моніторингові візити,

що фактично являли собою супровід

тренерами та координаторами фахів-

ців, які впроваджували Програму ви-

ховних заходів. Це сприяло ви-

явленню потреб цільової групи,

визначенню слабких і сильних сторін

Програми, окресленню перспектив

для її вдосконалення. Заходи в рамках

моніторингових візитів давали мож-

ливість учасникам ознайомитися з до-

свідом роботи колег у різних терито-

ріальних громадах. Це досить важливо

з огляду на те, що слухачами курсів

були представники загальноосвітніх

навчальних закладів, спеціалісти цент-

рів соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді, служб у справах дітей, пред-

ставники громадських організацій. Се-

ред завдань моніторингових візитів,
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окрім аналізу особливостей впровад-

ження Програми, зауважень, пропози-

цій та рекомендацій учасників впро-

вадження Програми, було відвідання

виховних годин у школах, супервізійні

зустрічі з педагогами шкіл з метою на-

дання методико-практичної допо-

моги, консультацій з питань впровад-

ження Програми, збору конкретних

пропозицій та рекомендацій щодо по-

кращення змісту Програми за резуль-

татами апробації.

Як правило, моніторингові ві-

зити проходили в різних формах:

співбесіди з представниками райвід-

ділів освіти, співбесіди з дітьми, анке-

тування, індивідуальні співбесіди з

представниками навчальних закладів,

групові бесіди з представниками на-

вчальних закладів, фокус-групи, гру-

пові обговорення з представниками

навчальних закладів, які долучилися

до реалізації Програми у 2011 році. 

На зустрічах, що проходили в

рамках моніторингових візитів, були

присутні представники відділів освіти,

адміністрації шкіл, педагоги, діти,

батьки. До моніторингу залучались

тренери та експерти Українського

фонду «Благополуччя дітей», регіо-

нальні координатори проекту.

Під час моніторингових візитів

були проведені різного роду консуль-

тації щодо підвищення ефективності

проведення занять (тонкощі прове-

дення певних вправ, особливості роз-

гляду тем, урахування вікової катего-

рії, статі та темпераменту підлітків

при проведенні інтерактивних вправ

особистісного спрямування, правила

роботи у малих групах тощо). Нада-

валися різного роду рекомендації, які

враховувалися педагогами під час ро-

боти з Програмою. Жвавий інтерес у

педагогів викликало й тренінгове за-

няття «Тренерська майстерня», по-

треба в якому виявилася саме в ході

проведення моніторингових візитів.

Моніторингові візити засвідчили

позитивне ставлення учасників до по-

дальшої реалізації Програми, актив-

ність представників районних відділів

освіти, які висловили наміри і в по-

дальшому сприяли впровадженню

Програми; заінтересованість інших

організацій (Центри соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді, служби

у справах дітей, представники Міні-

стерства внутрішніх справ, громадсь-

ких організацій) у співпраці з шко-

лами щодо реалізації Програми;

відзначено, що в більшості шкіл про-

водиться системна, планова робота з

впровадження Програми, залу-

чаються нові вчителі, які попередньо

не проходили навчання. 

Переважна більшість учасників

проекту зазначили, що навчальні за-

ходи в рамках підвищення компе-

тентності дали їм можливість ознайо-

митися з новими теоретичними

положеннями щодо організації соці-

ально-педагогічної роботи, особливо
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в сфері профілактики торгівлі

людьми; опанувати інноваційні ме-

тоди роботи з дітьми, набути досвіду

проведення просвітницьких тренін-

гів, засвоїти нові технології соці-

ально-педагогічної роботи з дітьми,

ознайомитися з прийомами залу-

чення дітей до вирішення власних

проблем та проблем громади, налаго-

дити контакти з організаціями, які в

майбутньому можуть стати партне-

рами в реалізації спільних соціальних

проектів, усвідомити власну роль в ак-

тивізації  виховних процесів.

Ці оцінки учасників є свідченням

належної ефективності розробленої

та впровадженої в рамках проекту

«Попередження торгівлі людьми шля-

хом розвитку соціальної роботи та

мобілізації громад» Програми підви-

щення професійної компетентності

фахівців, яка може бути використана

як одна із форм післядипломної

освіти фахівців соціальної сфери у ви-

щих навчальних закладах. Це є цілком

можливим ще й тому, що, крім змісту

Програми, розроблене її методичне

забезпечення (зміст лекційних і прак-

тичних занять). 

Таким чином, реалізація другого

завдання проекту «Попередження

торгівлі людьми шляхом розвитку со-

ціальної роботи та мобілізації гро-

мад», а саме, підвищення компетент-

ності педагогічних працівників та

фахівців соціальної сфери у питан-

нях профілактики торгівлі людьми

в громаді сприяло розширенню діа-

пазону профілактичної роботи учас-

ників, підвищенню їх професійного

рівня; систематизації та покращенню

виховної роботи, залученню додатко-

вих коштів на рівні школи, а також ін-

формуванню місцевого населення

(село/район) про проблему торгівлі

людьми та її наслідки.
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Успішній реалізації проекту «По-

передження торгівлі людьми шляхом

розвитку соціальної роботи та мобі-

лізації громад» сприяла підготовка

різноманітних інформаційно-мето-

дичних матеріалів: ігор, плакатів, ко-

міксів, буклетів, листівок, книг. Інно-

вацією проекту стала розробка і

впровадження такого інтерактивного

просвітницько-профілактичного ме-

тоду як настільні ігри.

У співпраці зі спеціалістами Все-

українського громадського центру

«Волонтер» були розроблені дві взає-

модоповнюючі настільні гри для під-

літків «Рожеві окуляри» та «Гало-
пом по Європах!», спрямовані на

профілактику торгівлі людьми.Ігри

схвалені Міністерством освіти і науки,

молоді та спорту України для викори-

стання у просвітницько-профілак-

тичній роботі з підлітками (протокол

№ 1 від 01.09.2011 р.). 

Зазначені ігри сприяли:

v підвищенню рівня знань,

уявлень та розуміння проблем,

пов`язаних із торгівлею людьми,

та ризикованої у цьому кон-

тексті поведінки;

v обговоренню важливих та су-

перечливих питань можливих

ризиків потрапляння в тенета

торгівлі людьми, особистої від-

повідальності, законів України,

що стосуються попередження

торгівлі людьми та захисту прав

потерпілих від торгівлі людьми;

v поінформованості учнів про

різноманітні організації, що

працюють у сфері профілак-

тики торгівлі людьми, про на-

дання допомоги потерпілим від

торгівлі людьми, їхнім родичам

та близьким тощо.

Коротко охарактеризуємо роз-

роблені ігри. 

Гра «Рожеві окуляри» складається

з 96 карток (48 карток-запитань, 48

карток-відповідей). 

За допомогою карток можна

пройти 4 кола, а саме:

Коло А: «Визначення проблеми тор-

гівлі людьми» (термінологія, причини

поширення в світі та в Україні).

Коло Б: «Шляхи потрапляння укра-

їнських громадян до тенет торгівлі

людьми».

Коло В: «Основні права людини. Пра-

вила безпечної поведінки для уник-

3. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів мето-
дично-інформаційними матеріалами з питань профілактики
торгівлі людьми
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нення ризиків, пов`язаних з торгівлею

людьми».

Коло Г: «Профілактика, консульту-

вання, психологічна підтримка. По-

ради щодо виїзду за кордон».

Отже, кожне коло складається з 12
карток-запитань та 12 карток-
відповідей. Коло об’єднує певна тематика
запитань щодо проблем, пов`язаних з
торгівлею людьми. 

Використовуючи в межах про-

світницько-профілактичної Про-

грами цю гру, вдалося досягнути таких

цілей: 

v інформувати учнів про явище

торгівлі людьми як комплексну

проблему, ознайомити з термі-

нологією, висвітлити причини

виникнення торгівлі людьми в

Україні;

v надати інформацію щодо основ-

них шляхів потрапляння укра-

їнських громадян до тенет

торгівців людьми та рекоменда-

цій з метою недопущення ризи-

кованих ситуацій;

v ознайомити учнів з діючим на-

ціональним та міжнародним за-

конодавством, що стосується

торгівлі людьми, сформувати

уявлення учнів про права лю-

дини, а також про те, які права

порушуються в ситуації торгівлі

людьми;

Розповсюдження ігор серед шкіл 
м. Новоазовськ, Донецької обл.
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v ознайомити з можливостями

різних структур щодо протидії

торгівлі людьми, надати відомо-

сті про те, куди можна зверну-

тися в разі небезпеки;

v ознайомити з можливостями

працевлаштування та навчання

громадян на території України;

v розвивати вміння аналізувати та

спостерігати;

v виховувати повагу до вислов-

лення особистої думки кожного. 

Для полегшення використання

гри в рамках проекту було розроб-

лено такі методичні рекомендації: 

v для активної участі підлітків у

процесі гри необхідно по-

передньо надати їм елементарні

знання щодо проблеми торгівлі

людьми: визначення понять, шля-

хи потрапляння до тенет торгівлі

людьми, правила безпечної по-

ведінки для уникнення ситуацій,

пов`язаних із торгівлею людьми.

Варто зауважити, що гра може

проводитися на різних етапах

оволодіння інформацією і може

виступати індикатором для на-

дання необхідної інформації; 

v дуже важливу роль відіграє знан-

ня ведучого гри проблем, пов`яза-

них з торгівлею людьми, адже в

процесі гри необхідне проведен-

ня обговорення та вміння по-

яснити різні аспекти проблеми,

надати точну інформацію від-

носно законодавчої бази на на-

ціональному та міжнародному

рівні, організацій, які працюють

у напрямку профілактики та на-

дання допомоги потерпілим від

торгівлі людьми тощо;

v варто прийняти короткі спільні

правила, що допоможуть гравцям

працювати разом якомога ефек-

тивніше. Гра вимагає, щоб гравці

спершу швидко проглянули карт-

ки, які їм роздадуть. У випадку,

коли підліткам важко читати

українською мовою, ведучий

може допомогти і зачитувати

картки та варіанти відповідей;

v ведучий у процесі гри фіксує мо-

менти, на які варто звернути увагу

або прояснити, провівши додат-

кове заняття. За можливості, на

деякі питання гравців можна від-

повісти одразу;

v необхідно давати гравцям до-

статньо часу для того, щоб роз-

глянути кожне питання, адже як-

найшвидше прийти до фінішу

не ставиться за мету;

v протягом одного заняття реко-

мендується розглядати одне коло

запитань та проводити дискусію

наприкінці, але, в залежності від

рівня підготовки учасників та ча-

сових можливостей, за одне за-

няття можна розглянути і декіль-

ка кіл запитань.
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Мета гри «Галопом по Євро-
пах!»: інформувати учасників про

проблеми трудового трафіку й тор-

гівлі людьми, проаналізувати при-

чини та наслідки цих явищ, виробити

навички відповідальної поведінки. 

Ігрове поле складається з двох

кіл – внутрішнього та зовнішнього.

Внутрішнє коло поля складається з 10

секторів, де зазначені маршрути по-

дорожей (Великобританія, Єгипет,

Італія, Нідерланди, Німеччина,

Польща, Росія, Туреччина, Франція,

Чехія). На зовнішньому колі поля роз-

ташовано 40 клітинок, на які можна

потрапити фішкою, серед них

«Шанс», «Випадок», «50/50», «В’яз-

ниця», «Лист у пляшці», «?», «Власний

бізнес», «Паспортний стіл», «Мовні

курси», «Курси водіїв», «Туристичне

агентство», «Каса», «Страхова компа-

нія», «Центр зайнятості», «Посоль-

ство», «Робота», «Освіта», «Банк», «Не-

вдача», «Пограбування». 

Ведучий пропонує гравцям про-

тягом гри побувати у трьох країнах

світу, досягнувши перед цим соціаль-

ної та фінансової стабільності та зіб-

равши необхідні для поїздок доку-

менти. Гра є досить захопливою,

швидко викликає інтерес до про-

блеми, стимулює обговорення ситуа-

цій, пов’язаних із поїздками на на-

вчання, роботу, відпочинок за кордон.

Для полегшення використання

гри в рамках проекту було розроб-

лено такі методичні рекомендації: 

v настільна гра розрахована на

групу гравців від 2 до 4 осіб. Ре-

комендований вік учасників гри

– 12 років і більше;

v ведучий гри ніколи не залишає

гравців наодинці. Він стежить за

дотриманням правил, за нагоди

стимулює дискусію та надає ко-

рисну інформацію, що дозво-

лить розширити уявлення про

проблеми трудового трафіку та

торгівлі людьми, особливості

перебування за кордоном;

v кожного разу ведучий повинен

підготувати групу, перш ніж пе-

реходити безпосередньо до кар-

ток. Він має презентувати гру,
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Галопом по Європах! , Ігрове поле
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пояснити її цілі та розповісти, як

грати. Зазвичай набагато прості-

ше показати, як грати у гру, аніж

просто роздати написані інструк-

ції або ж зачитати їх. Необхідно

пояснити, що група повинна яко-

мога ретельніше розглянути пи-

тання та дати відповіді на них, а

не поспішати до фінішу;

v гра «Галопом по Європах!» по-

винна використовуватися лише

в рамках здійснення комплекс-

ної профілактичної Програми і

може доповнювати певні її під-

розділи. У іншому випадку гравці

не впораються із завданнями

блоків «?» та «Випадок»;

v важливими є коментарі гравців і

ведучого щодо питань і ситуацій,

які пропонуються для обгово-

рення у грі. Іноді гравці бажають

просто якнайшвидше давати від-

повіді й переходити до наступ-

ного запитання. Тоді ведучий має

ініціювати дискусію в групі. Так,

можна встановити певний

обов’язковий час для дискусії, ви-

користати деякі дискусійні пи-

тання перед початком роботи, а

також ставити заздалегідь ви-

значені дискусійні питання про-

тягом усієї гри;

v дуже важливо провести обгово-

рення разом з усією групою після

закінчення гри. Це дозволить ве-

дучому ще раз скоригувати та

роз’яснити можливі непорозу-

міння та розставити основні ак-

центи. Гра в кожній з груп зазви-

чай допомагає створити плани

майбутніх занять та тем, які варто

розглянути детальніше;

v ведучий має пропонувати грав-

цям свою підтримку, занотовувати

питання, теми та суперечливі ви-

словлювання, що виникають під

час гри, щоб потім проаналізувати

та зробити відповідні висновки

щодо прогалин у знаннях гравців

та в розділах профілактичної

Програми.

Обидві гри доповнюють одна

одну та є необхідними допоміжними

методичними інструментами у про-

світницько-профілактичних Програ-

мах, спрямованих на запобігання тор-

гівлі людьми. 

Тестування робочої версії гри «Галопоп по Європах!» 
м. Київ
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У грі людина відкривається,

втрачає настороженість, недовіру. Під

час реалізації проекту було від-

значено, що саме у грі іноді легше пе-

реконати дитину прийняти нову для

неї точку зору. Відтак, до переваг роз-

роблених настільних ігор належать:

можливість «програвати» різні моделі

поведінки та отримувати новий соці-

альний та особистісний досвід, осо-

бистісний ріст учасників, можливість

застосування інтерактивних настіль-

них ігор для діагностики, корекції,

профілактики; можливість викори-

стання інтерактивних ігор для різних

категорій учасників, аналізу своїх дій,

обміну досвідом та думками;  вироб-

лення вміння співпрацювати, слухати

та чути інших; глибокий рівень за-

своєння інформації завдяки емоцій-

ним переживанням;  взаємодія, акти-

візація мислення; здорова конкуренція

у процесі здобуття нової інформації та

закріплення отриманої; різноманіття

форм, невідомість їх для учасників;

можливість у невимушеній формі та

Презентація коміксів «Твое життя - твій вібір» та ігор «Галопом по Євпропах», «Рожеві окуляри», 
м. Івано-Франківськ.
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атмосфері набувати досвід; розвиток

індивідуальних здібностей і тим са-

мим стимулювання до активної сус-

пільно корисної діяльності, обачли-

вого способу життя; активність всіх

учасників; наявність обов’язкового

етапу рефлексії; висока інформаційна

продуктивність гри.

Водночас під час використання

розроблених інформаційно-методич-

них матеріалів необхідно враховувати

недоліки настільних інтерактивних

ігор загалом, а саме: складність підго-

товки та проведення гри, що вимагає

від ведучого високого рівня обізна-

ності не лише щодо методики її ви-

користання, але й щодо самої її тема-

тики; чималі часові витрати; обмеже-

ність застосування; ризик зіткнення

особистісних амбіцій і проявів особ-

ливостей поведінки людей; загроза

надмірної захопленості грою; невмін-

ня робити висновки; неефективність

для великих груп; вимагає високої від-

повідальності ведучого; пасивність

деяких учасників, небажання брати

участь (тому важливо використовувати

настільну гру на п’ятому-шостому за-

нятті просвітницько-профілактичної

Програми); учасник може неповністю

розкрити свій потенціал; після завер-

шення гри у деяких учасників можуть

залишитися негативні враження. 

«Упровадження проекту не було б таким успішним без використання у виховній роботі
цікавих спеціально розроблених ігор «Галопом по Європах!» і «Рожеві окуляри». Ці ігри з
успіхом були впроваджені в навчальних закладах під час навчального року, канікул та під
час роботи пришкільних літніх виховних таборів. 

Перед тим як запропонувати ігри учням, педагоги пройшли навчання на дводенному тренінгу,
а пізніше у кожній школі було проведено семінари для вчителів щодо використання ігор у
виховній роботі. 

Також ігри були продемонстровані класним керівникам під час роботи методичних
об’єднань класних керівників. Окрім цього, ігри презентуються під час навчання практичних
психологів на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Свідченням того, що ігри «Галопом по Європах!» і «Рожеві окуляри» мають високий
інформаційно-методичний рівень, є те, що дитячі заклади та бібліотеки з успіхом
використовують їх.

Найкращі відгуки щодо ігор надходять від дітей, які з радістю грають в них. У школах
проводять турніри між окремими класами, є ідея провести змагання між  школами».

Оксана Винницька, координатор проекту в Івано-Франківській обл.
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Інтерактивними іграми «Рожеві

окуляри» та «Галопом по Європах!» за-

гальноосвітні навчальні заклади, за-

лучені до проекту, були забезпечені в

достатній кількості. Ігри використо-

вувалися класними керівниками (пе-

реважно на годинах класного керів-

ника), вчителями правознавства (на

уроках правознавства), педагогами-

організаторами (під час проведення

позакласних заходів), соціальними

педагогами, практичними психоло-

гами (під час індивідуальних занять з

дітьми різних категорій). 

Усі діти із задоволенням брали

участь в іграх. Проведення ігор цілком

підтримали дирекція шкіл, вчителі,

батьки. 

Використовуючи настільні ігри

«Рожеві окуляри» та «Галопом по Єв-

ропах!» слід враховувати, що потрібні

відповідні часові ресурси (більше 45

хв.). Проведення гри, особливо «Гало-

пом по Європах!», лише під час вихов-

ної години чи уроку не завжди є ефек-

тивним, оскільки не вистачає часу для

рефлексії, обговорення самої гри, її

результатів.

«Розроблені ігри є досить цікавими, інформативними. Вони позитивно сприймалися як
самими дітьми, так і педагогами. Діти з зацікавленням грали в ігри, незважаючи на
закінчення уроку (адже ігри потребують трохи більше часу, ніж триває виховна година),
тому додатково використовувалися більшістю педагогів під час позакласної роботи,
літнього таборування тощо. 

Досить цікавими були ігри і для самих педагогів. Так, учасники семінару продемонстрували
на педагогічних радах ігри «Рожеві окуляри», «Галопом по Європах!» своїм колегам, які з
задоволенням грали в них. 

У м. Дрогобич такі форми роботи використовувалися переважно із учнями старших класів
(8-11 класи). Для учнів 7-х класів ігри були трохи заважкі, проте викликали значний інтерес
у дітей. Наприклад, проведення гри «Галопом по Європах!» потребує додаткової
попередньої підготовки, а саме, проведення ряду тематичних виховних годин, присвячених
проблемі торгівлі людьми, аби підвищити обізнаність та поінформованість дітей щодо даної
проблеми».

Андрій Заблоцький, координатор проекту 
у м. Дрогобич, Львівська обл.
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У рамках проекту «Поперед-

ження торгівлі людьми шляхом роз-

витку соціальної роботи та мобілізації

громад, 2009–2011 роки» Українсь-

кий фонд «Благополуччя дітей» іні-

ціював розробку коміксів, що висвіт-

люють важливі аспекти потрапляння

людей, в т. ч. дітей та молоді, в тенета

торгівлі людьми. 

Ко мікс (від англ. comic – комедій-

ний, комічний, смішний; рідше вжи-

вається термін англ. sequential art –

дослівно «послідовне мистецтво», яке

використовує прийом «далі буде») –

це послідовність малюнків, зазвичай

з короткими текстами, які створюють

певну зв’язну розповідь. Ці тексти роз-

міщуються у специфічній «мовній

бульці» («мовна хмарка», «мовний ди-

мок», виноски; англ. speech balloon),

яка передає слова чи думку персо-

нажа, заголовки й титри. 

Комікси як виховний засіб є

надзвичайно корисним ресурсом у

профілактичній роботі, адже дозво-

ляють:

v продемонструвати реальну жит-

тєву історію;

v за відносно короткий проміжок

часу проаналізувати разом з

учасниками заняття наслідки

тієї чи іншої поведінки головних

героїв;

v визначити причинно-наслідкові

зв’язки між подіями минулого та

майбутнього у житті героїв;

v за умови вміло організованого

обговорення коміксу під час

пауз ведучий зможе визначити

бачення учасниками проблеми,

сприяти усвідомленню тих чи

інших її аспектів, а також подати

нову важливу для підлітків ін-

формацію.

«Гра «Рожеві окуляри» була проведена на педагогічній раді. За відгуками директора, гра
сподобалася вчителям, а також виявила недостатній рівень знань педагогів щодо
профілактики торгівлі людьми. Отож, на друге півріччя заплановане навчання педагогів з
теми торгівлі людьми».

Любов Гур’єва, координатор проекту в АР Крим

«Знания, которые получают старшеклассники с помощью игры, несомненно, им пригодятся
во взрослой жизни».

Сиденкова В. М., бібліотекар
Кіровського НВК «Школа-гімназія» №2, АР Крим
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Розроблені під час проекту ко-

мікси для підлітків 13–17 років містять

чотири історії з реального життя, що

стосуються торгівлі людьми з метою

трудової експлуатації, жебрацтва, ви-

користання для виготовлення порно-

графічної продукції, консумації. Такий

інформаційно-методичний матеріал

мав на меті допомогти педагогам, со-

ціальним педагогам, психологам та ви-

хователям ефективно здійснювати від-

повідну профілактичну діяльність. 

Комікс – це різновид кейсу. Го-

ловна його особливість – презентація

варіанта виходу головного героя (го-

ловних героїв) зі складної життєвої

ситуації. Тому завданнями фахівців,

які проводили профілактичні заняття

з використанням коміксу під час реа-

лізації проекту, стали:

v визначення логічних частин

пропонованої у коміксі ситуації,

що дає можливість здійснити її

детальний аналіз;

v визначення причин виник-

нення ситуації, зображеної в ко-

міксі, та її детальний аналіз;

v провокування дискусії щодо

можливих дій головного(-их)

героя(-їв), аби не потрапити в

складну життєву ситуацію та

вийти з неї із мінімальними на-

слідками;

v вироблення та закріплення кон-

структивних алгоритмів дій щодо

недопущення або виходу із за-
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пропонованої в коміксі ситуації;

v напрацювання порад голов-

ному(-им) герою(-ям) та їхнім

ровесникам щодо недопущення

або виходу із запропонованої у

коміксі ситуації;

v знайомство із соціальними ін-

ституціями, які сприяють недо-

пущенню висвітленої у коміксі

ситуації, або ж допомагають її

вирішити.

У ході проекту було відпраць-

овано певну логіку роботи із комік-

сами у виховному процесі, а саме: 

v учасники заняття аналізують ко-

мікс самостійно, намагаючись

виділити в ньому проблему та

всю необхідну інформацію для її

вирішення; обговорюють свої

висновки й міркування в малих

групах (3–6 осіб), виробляють

спільні рішення; 

v усі варіанти рішень малих груп

виносяться на загальну дискусію.

Саме тут зіштовхуються різні

точки зору на проблему й здій-

снюється пошук різних варіантів

/ шляхів її вирішення. 

Просвітницько-профілактичне

заняття з використанням коміксів на

основі методу сase-study було розпо-

ділене на певні етапи. Для кожного

етапу визначалися педагогічні цілі, за-

вдання, а також рольові функції учас-

ників. 



Підготовчий етап. Ведучий, відповідно

до мети і завдань, вибирає потрібний

комікс і підбирає літературу, необхідну

для підготовки до заняття. Варто гар-

монійно поєднувати пасивні, активні

та інтерактивні методи заняття / тре-

нінгу.

Вступна частина просвітницько-про-

філактичного заняття. Цей етап перед-

бачає короткий вступ ведучого (якщо

учасники раніше не працювали за ме-

тодом сase-study, необхідно познайо-

мити їх з даним методом як з однією з

форм інтерактивного навчання, ко-

ротко озвучити основні етапи їхньої

подальшої роботи, а також позначити

способи й критерії оцінки їхньої ро-

боти на занятті за даним методом). На

цьому етапі учасникам роздають ко-

мікси, з якими вони будуть працювати,

дається інструкція по роботі з ними,

озвучується чітке завдання.

Аналіз коміксу в малій групі у складі

3–6 осіб. Перед початком цього етапу

ведучий озвучує часові рамки, завдання

роботи, визначає, у якому виді має бути

оформлений результат, звіт про роботу.

Основні завдання цього етапу для учас-

ників заняття наступні: визначення ос-

новних проблем аналізованої ситуації,

рівня виникнення проблем і прийняття

рішень, мети й шляхів рішення голов-

ної проблеми, обмежень і вимог до рі-

шення; підготовка до формулювання

учасниками висновків. 

Обов’язковими вимогами на да-

ному етапі є: участь кожного учасника

в обговоренні; можливість кожному

висловити свою точку зору й одержати

уявлення про думки інших; командний

характер роботи, що вимагає вміння

вислухувати й враховувати чужі думки. 

У цілому робота на даному етапі

відбувається в такий спосіб: обгово-

рення отриманої вступної інформації,

яку містить комікс, обмін думками з

приводу плану роботи над проблемою,

дискусія – робота над проблемою (тут

активно можуть використовуватися

інші методи, наприклад мозковий

штурм, мета-план), розробка шляхів

вирішення проблеми, дискусія для при-

йняття остаточних рішень, підготовка

доповіді. Для подання результатів малим

групам рекомендується підготувати на

одній сторінці резюме з висновками у

вигляді тексту, графіків, таблиць. Роль

ведучого на даному етапі зводиться до

спостереження й контролю за роботою

малих груп для попередження виходу

за межі теми, завдань і часу.

На завершальному етапі заняття,

присвяченого перегляду коміксу та

його обговоренню, використовувався

ряд інтерактивних вправ, які допома-

гали підліткам отримати додаткову

інформацію щодо теми, конкретні

поради. 

Таким чином, комікси підкріп-

лювали пізнавальний інтерес учасни-

ків просвітницько-профілактичних

заходів, робили їх цікавішими, доступ-

нішими.
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Однією з організаційних форм

соціально-виховної роботи, що засто-

совувалася у пілотних школах під час

реалізації проекту, став конкурс пла-
катів. 

Мета конкурсу – активне залу-

чення учнів до громадської діяльності,

формування їхнього ставлення до

проблеми торгівлі людьми засобами

образотворчого мистецтва, розвиток

художніх здібностей.

Ефективність і виховний потен-

ціал конкурсу плакатів полягає у тому,

що підлітки, працюючи над робо-

тами, не лише підвищували рівень

власної обізнаності щодо проблеми

торгівлі людьми, а й виражали за до-

помогою мистецтва свої думки, став-

лення, переживання. Учасники кон-

курсу плакатів, розширюючи власний

світогляд, засвідчили особисте став-

лення до такого соціального явища як

торгівля людьми. Беручи участь в кон-

курсі, вони вчилися точно і виразно

відображати як позитивні, так і нега-

тивні прояви суспільного життя.

Для організації конкурсу (роз-

робки програми, завдань, переліку об-

ладнання і матеріалів, необхідних для

проведення конкурсу, системи оціню-

вання, підбиття підсумків конкурсу, ви-

значення переможців) були створені

конкурсні комісії (журі). Вони розро-

били умови проведення конкурсу, ви-

моги до оформлення робіт. До складу

журі зазвичай входили заступник ди-

ректора з виховної роботи, соціаль-

ний педагог / психолог, класні керів-

ники, вчитель образотворчого ми-

стецтва, батьки, учні тощо.

Вимоги до оформлення плаката,

склад журі, критерії оцінювання робіт

були чітко визначені в Положенні про

конкурс, що розробляли координатори

проекту на місцях (див. додаток 7). 

Переможці визначалися у ко-

мандній та індивідуальній першості.

Відповідно, на конкурсі були пред-

ставлені як індивідуальні, так і колек-

тивні роботи, присвячені темі торгівлі

людьми.
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«Учні та вчителі творчо підійшли до
завдання, і конкурс плакатів став
своєрідною подією у житті шкіл. Так, у
багатьох школах пройшли засідання
конкурсної комісії, на яких захищалися ідеї
плакатів. У деяких школах робіт було так
багато, що провели виставки малюнків і
плакатів у приміщеннях школи, Будинках
учнівської творчості,  районних бібліотеках.

Переможець конкурсу в Івано-Франківській
області, Ніна Маслій, учениця 10-А класу
Городенківської ЗОШ № 1, вважає перемогу
своїм успіхом, пишається цим і розповіла про
себе та свою участь у конкурсі плакатів на
сторінках районної газети «Наш край»

Оксана Винницька, 
координатор проекту 

в Івано-Франківській області



Під час підбиття підсумків автори

робіт пояснювали свій задум. Завдання

педагогів на цьому етапі полягало в тому,

щоб допомогти учням сформулювати ос-

новну ідею плаката, а глядачам побачити,

наскільки ця ідея переконливо втілена за-

собами образотворчого мистецтва. 

Передусім оцінювався зміст пла-

ката, його зв’язок із темою конкурсу.

Особлива увага зверталася на акурат-

ність, креативність і колективне вико-

нання роботи. Переможці визначалися

за результатами колективного обгово-

рення.

Усі учасники конкурсу плакатів, ор-

ганізованого під час проекту, нагород-

жені сертифікатами, а переможці – дип-

ломами. Плакати учасників конкурсу

склали експозицію виставки, яка деякий

час прикрашала актові зали, коридори

шкіл тощо. Результати проведення кон-

курсу плакатів були оголошені через

шкільне радіо, стінні газети тощо.

Конкурс плакатів проходив у два

етапи: на рівні навчальних закладів і на

рівні проекту. За результатами журі кон-

курсу відібрало п’ять плакатів-перемож-

ців, які видано у вигляді навчальних по-

стерів.

Конкурси плакатів активно й ус-

пішно пройшли в усіх областях, охопле-

них проектом. 

На плакатах підлітки відобразили

життєві історії, причини виїзду громадян

за кордон, наслідки торгівлі людьми,

права і обов’язки громадян на національ-

ному й міжнародному рівнях.
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Ці конкурси довели доцільність

такої форми профілактичної роботи,

зацікавленість учнів проблемою, про-

демонстрували поширення соціаль-

них ініціатив дітей, оскільки до кон-

курсу залучилися навіть учні тих класів,

які не працюють за Програмою. 

Усі учасники Програми були за-

безпечені буклетами та роздат-
ковими матеріалами «Скажи СТОП

торгівцям людьми», «Правила безпеч-

ної мандрівки», «Дізнайся більше, як

захистити себе від шахраїв за кордо-

ном», закладками-лінійками для
книг з пізнавальною інформацією

про працевлаштування неповнолітніх,

сумками, дисками та іншими ін-

формаційно-методичними матеріа-

лами таких партнерських організацій,

як МПЖЦ «Ла Страда – Україна, Пред-

ставництво Міжнародної організації

з міграції в Україні, ВГЦ «Волонтер».

Усі матеріали розповсюджені серед

учнів, батьків шкіл, які працюють за

Програмою, а також передані в інші

школи.

Зручним й дієвим інформацій-

но-методичним матеріалом в ході про-

ектної діяльності стали тематичні
стенди з питань торгівлі людьми.

Неабияке значення для ефек-

тивного проведення занять, на думку

вчителів навчальних закладів, охоп-

лених проектом, має забезпечення

навчально-виховного процесу кан-

целярських товарів. Наявність до-

статньої кількості канцтоварів допо-

магає проводити заняття яскраво,

цікаво, повноцінно й, у результаті, за-

цікавити дітей проблемою торгівлі

людьми. 
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«Когда в 2010 году в рамках Программы по предупреждению торговли людьми был
объявлен конкурс на лучший детский плакат, я нарисовал один рисунок и очень надеялся,
что он понравится. Еще одну работу мы рисовали вместе с учеником седьмого класса
Вадимом Кононенко. Перед тем как начать рисовать, мы обсудили немало тем, связанных
с торговлей людьми, но после долгих споров выбрали тему о печальных последствиях, какие
могут возникнуть из-за необдуманного поступка в поисках красивой жизни. 

Я, Вадик и наш преподаватель переживали и до самого объявления результатов не очень
верили в успех, поэтому известие о нашей победе с плакатом «Твоє життя – твій вибір!»
было для нас как гром среди ясного неба! Мы заняли первое место по Украине, и этот
момент перевернул нашу жизнь, мы стали популярными среди сверстников в школе».

Олексій Годін, 12 років, учень 6-го класу 
Урожайнівської ЗОШ, АР Крим 



Партнерство – це форма соці-

альної взаємодії, об’єднання ресурсів

інститутів державного і місцевого са-

моврядування, державних структур,

недержавних організацій та бізнесу з

метою ефективного вирішення акту-

альних проблем, створення спри-

ятливого соціального клімату та за-

безпечення суспільної згоди.

Наявність спільних цілей, вибір

форми співпраці, розвиток інститу-

ціональних механізмів та правових

процедур, укріплення позицій парт-

нерів при вирішенні різних соціальних

питань – все це стало базою для парт-

нерської взаємодії під час реалізації

проекту «Попередження торгівлі людь-

ми шляхом розвитку соціальної роботи

та мобілізації громад, 2009–2011 роки».

Саме конструктивна взаємодія всіх за-

лучених до здійснення проекту парт-

нерів національного, регіонального і

місцевого рівнів сприяла його успішній

реалізації.

За час реалізації проекту було на-

лагоджено надійні партнерські

зв’язки з перерахованими нижче ві-

домствами та організаціями. 

v Міністерство освіти і науки, мо-

лоді та спорту України

v Департамент сімейної та гендер-

ної політики Міністерства соці-

альної політики України

v Інститут проблем виховання

НАПН України

v Українська асоціація соціальних

педагогів та спеціалістів із соці-

альної роботи

v Міжнародний жіночий правоза-

хистний центр «Ла Страда

Україна»

v Всеукраїнський громадський

центр «Волонтер»

v Міністерство освіти і науки, мо-

лоді та спорту Автономної Респуб-

ліки Крим 

v Головне управління юстиції

України в Автономній Республіці

Крим 

v Кримський Республіканський

Центр зайнятості населення

v Білогірська райдержадміністрація

Автономної Республіки Крим

v Відділ освіти Білогірської райдер-

жадміністрації Автономної Рес-

публіки Крим
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v Білогірський міський методичний

комітет

v Кіровська райдержадміністрація

Автономної Республіки Крим

v Відділ освіти Кіровської райдер-

жадміністрації Автономної Рес-

публіки Крим

v Кіровський та Білогірський

центри соціальних служб для сімї,

дітей та молоді

v Совєтська райдержадміністрація

Автономної Республіки Крим

v Відділ освіти Совєтської райдер-

жадміністрації Автономної Рес-

публіки Крим

v Совєтський центр соціальних

служб для сімї, дітей та молоді

v Кіровське управління внутрішніх

справ

v Кіровська прокуратура

v Кіровська селищна бібліотека

v Кіровська центральна районна лі-

карня

v ТОВ «Корпорация «Империя»

v Держтелерадіокомпанія «Крым»

v Республіканська суспільно-полі-

тична газета «Крымское время»

v Інтернет-ресурс «Крымское ин-

формационное агентство»

v Районна газета «Кировец»

v Управління освіти і науки Донець-

кої облдержадміністрації

v Донецький обласний інститут піс-

лядипломної педагогічної освіти

(Центр національного вихо-

вання)

v Донецький обласний центр прак-

тичної психології і соціальної ро-

боти

v Новоазовська райдержадмініст-

рація

v Володарська райдержадмініст-

рація

v Відділи у справах сім’ї та молоді

Новоазовського та Володарського

районів

v Відділ освіти м. Новоазовськ та

смт. Володарське

v Маріупольський міський центр

практичної психології та соціаль-

ної роботи

v Маріупольський міський центр

соціальних служб для сім’ї, дітей

та молоді

v Новоазовський та Володарський

районні центри соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

v Служби у справах дітей Ново-

азовського та Володарського рай-

онів

v Маріупольська спілка молоді

v Новоазовський районний центр

зайнятості
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v Новоазовський будинок дитячої

та юнацької творчості

v Маріупольська газета «Іллічівець»

v Маріупольський журнал «Привет,

ребята!»

v Новоазовська газета «Рідне При-

азов’я»

v Сайт м. Маріуполя

www.0629.com.ua

v Інформаційний портал м. Маріу-

поля www.nado.ua

v Інформаційно-розважальний

портал м. Маріуполя www.kod-

goroda.com.ua

v Телеканал «Сигма» м. Маріуполя

v Управління освіти і науки Івано-

Франківської облдержадміністрації

v Івано-Франківський обласний ін-

ститут післядипломної педагогіч-

ної освіти

v Івано-Франківський обласний

центр практичної психології і со-

ціальної роботи 

v Івано-Франківська обласна

юнацька бібліотека

v Городенківська райдержадмі-

ністрація

v Рогатинська райдержадміністрація

v Відділи у справах сім’ї та молоді

Городенківської та Рогатинської

райдержадміністрації

v Відділи освіти Городенківської та

Рогатинської райдержадміністра-

цій 

v Городенківський та Рогатинський

районні центри соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді 

v Служби у справах дітей Городен-

ківської та Рогатинської райдер-

жадміністрації

v Городенківська та Рогатинська

районні бібліотеки

v Городенківська газета «Наш край»

v Рогатинська Школа естетичного

виховання учнів

v Рогатинська газета «Опілля»

v Місцеве телебачення м. Рогатин

v Львівське обласне управління

освіти і науки

v Сокальський районний відділ у

справах молоді та спорту 

v Дрогобицький та Сокальський

районні центри соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді, відділ

сім’ї, молоді та спорту 

v Сокальська районна Служба у

справах дітей Сокальської райдер-

жадміністрації

v Дрогобицька районна кримі-

нальна міліція у справах дітей

v Дрогобицький районний центр

зайнятості 
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Впровадження Програми «Осо-

биста гідність. Безпека життя. Грома-

дянська позиція» внесло суттєві ко-

рективи в структуру та зміст усієї

навчально-виховної роботи в школах,

охоплених проектом. Так, проект

створив сприятливі умови для реалі-

зації ініціатив учнівського і педагогіч-

ного колективів. Серед таких заходів

тренінги, КВК, батьківські збори,
опитування батьків, тематичні
заняття психологів з дітьми,
круглі столи, засідання дискусій-
них клубів, виступи агітбригад,
дебати, зустрічі з односельцями,
які перебували за кордоном,
тощо.

Програма стала поштовхом для

творчої діяльності класних керівни-

ків, вихователів, соціальних педагогів,

соціальних працівників, психологів,

педагогів-організаторів. Вони ініцію-

вали застосування інших організацій-

них форм виховної роботи з питань

протидії торгівлі дітьми: конферен-

цій, правових лекторіїв, вікторин, те-

матичних вечорів, вечорів запитань

та відповідей. 

Цікаві форми роботи з учнями

щодо профілактики негативних

явищ, в тому числі торгівлі людьми,

були застосовані в гімназії імені Ва-

силя Великого (м. Рогатин Івано-

Франківської області), а саме: тема-

тичне КВК, дебати за формою К. Тот-

тера на тему «Чи молодь може

реалізувати свої можливості в

Україні?», «Турнір знавців професій».

У Сокальському НВК «ЗШ І–ІІІ ст.

№ 4 – ліцей» були організовані окремі

тренінгові заняття для лідерів учнівсь-

кого самоврядування на тему «Тор-

гівля людьми – це не міф», відбувся пе-

регляд документального фільму

«Різновиди торгівлі людьми» з обго-

ворюванням конкретних випадків

торгівлі людьми в Україні. 

Цілий ряд змістовних місцевих

ініціатив згідно з тематикою проекту

було реалізовано у Донецькій області,

а саме:

v створення інформаційної групи

«Фест» (ЗОШ І–ІІІ ст. № 3, м. Но-

воазовськ);

v створення агітбригади «Честь»

(ЗОШ І–ІІІ ст., с. Республіка Во-

лодарського району);

v створення сільського центру

профорієнтації (Челюскінська

ЗОШ І–ІІІ ст., с. Козацьке Ново-

азовського району);

v проведення інформаційної кам-

панії в Новоазовському районі
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(ЗОШ І–ІІІ ст. № 3, м. Ново-

азовськ);

v робота ігротеки в пришкільному

таборі (ЗОШ І–ІІІ ст. № 2, м. Но-

воазовськ);

v створення ресурсного центру

«СаРС» (виготовлення, презента-

ція та розповсюдження власних

відеороликів на тему торгівлі

людьми та на інші соціальні

проблеми);

v організація перегляду на перервах

в коридорах соціальних роликів

з проблем торгівлі людьми

(Кіровський НВК «Школа-гімназія

№ 2»).

У кожній зі шкіл м. Білогірська і

Урожайнівській загальноосвітній

школі Радянського району АР Крим

школярами виготовлено інформа-

ційні стенди «Попередження торгівлі

людьми»; проводяться бесіди зі стар-

шокласниками за темами поперед-

ження насильства, профілактики тор-

гівлі людьми та безпечної трудової

міграції. Бесіди супроводжуються де-

монстрацією наочних матеріалів, у

підготовці яких беруть участь най-

більш активні підлітки. 

Цікаві форми роботи з протидії

торгівлі людьми використовували пе-

дагоги і практичні психологи під час

проведення пришкільних літніх табо-

рів. Особливо вдалими були табори в

Рогатинській гімназії, Рогатинській

ЗОШ № 2, Городенківській ЗОШ № 2,

Городенківській гімназії Івано-Фран-

ківської області. Зокрема, учасники

табору в ЗОШ № 2 м. Рогатина під ке-

рівництвом класних керівників роз-

робили анкету для жителів міста із пи-

таннями щодо їх ставлення до

трудової міграції, нелегальної міграції,

торгівлі людьми. Метою опитування

було визначення рівня поінформова-

ності дітей і дорослих про ризики, не-

безпеки та проблеми, пов’язані з ви-

їздом за кордон. 

Учні опитали 210 жителів Рога-

тина різного віку. Аналіз проведеного

опитування показав, що 74% людей

вважають проблему торгівлі людьми

актуальною для України і регіону, 3%

опитаних особисто стикалися  з цією

проблемою, 47% вважають, що існує

ризик потрапити в тенета торгівців

людьми для їхніх рідних, знайомих;

63% мають бажання поїхати на ро-

боту за кордон, незважаючи на

острах; тільки 28% опитаних вва-

жають, що володіють необхідною ін-

формацією з питань легального пра-

цевлаштування за кордоном; 42%

виявили бажання емігрувати за кор-

дон  при слушній нагоді. За допомо-

гою результатів опитування учні пе-

реконалися у важливості отримання

інформації про профілактику торгівлі

людьми.

На Львівщині у Тартаківському

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.–ліцей» серед учнів

7–11 класів було проведено конкурс

стінгазет «Торгівля людьми: моє ба-
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чення», а у Сокальському НВК „ЗОШ

І–ІІІ ст. №2–ліцей» – конкурс

комп’ютерної графіки «Скажемо „Ні»

торгівлі людьми!». Ці конкурси на-

очно показали, що учні, в тому числі

класів, які не працюють за Програ-

мою, за власною ініціативою готові

засобами мистецтва виявити своє

ставлення до проблеми торгівлі

людьми.

Доброю традицією загальнонав-

чальних закладів, залучених до про-

екту, стало проведення тематичних
батьківських зборів, батьківсь-
ких конференцій. Наприклад, за пе-

ріод з листопада 2010 року по січень

2011 року у Кіровській ЗОШ №1 в

рамках реалізації Програми прове-

дені батьківські збори:

v для батьків разом з учнями 8

класу на тему: «Твоє життя – твій

вибір» (ознайомлення з темати-

кою Програми);

v у 9-х класах на тему: «Стерео-

типне мислення» (вивчення

внутрішньої позиції учня);

v у 10-х класах на тему: «Діти – не

товар».

За вибором батьків і педагогів

теми Програми було винесено на

батьківські збори пілотних класів в

Сокальському районі. 

Окрім батьківських зборів, на

яких до відома батьків було доведено

інформацію про участь шкіл у про-

екті, про мету і завдання Програми, у

ряді ЗНЗ проведене анкетування

батьків, за результатами якого запро-

поновано теми для спільного обгово-

рення. Водночас в окремих школах,

наприклад у Рогатинській гімназії ім.

Володимира Великого, відбулося ан-

кетування учнів 7–11 класів на пред-

мет визначення кількості батьків, які

перебувають за кордоном.
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Документы никому не отдавать,

Даже если сильно будут забирать.

Ксерокопию паспорта храните

И куда-нибудь подальше от чужих глаз кладите.

На работе за границей требуйте контракт,

Читайте его внимательно,

И язык этой страны изучайте тщательно.

Если замуж собрались или жениться,

Знайте законы и порядки той страны,

А иначе попадете в рабство, туда, где торгуют
людьми.

Телефон, куда можно обратиться за помощью, 

Выучите наизусть, будьте бдительны, не
рассеяны,

Не теряйте рассудок никогда.

Путешествуйте, отдыхайте, работайте, 

Но людей, спутников, страны, города 

Выбирайте в своей жизни внимательно всегда!
Човган Марія, учениця 11–А класу, та

Макаренко Тетяна Анатоліївна – вчитель  
Білогірської школи-ліцею № 2, АР Крим



Заслуговують на увагу спільні
заходи навчальних закладів. Зо-

крема, вчителі й учні Журавської ЗОШ

взяли участь у засіданнях дискусійного

клубу на базі Кіровської школи № 1.

Загалом тематика засідань клубу була

різноманітна: «Соціальні проекти ді-

тей і дорослих в селищі Кіровське»,

«Молодіжна політика в Кіровському

районі», «Інтеграція України в Євро-

союз», «Попередження для молоді: як

не стати жертвою трафіку», «Школа

сьогодні – це Україна завтра», «Твої

права, молодь», «Наше дозвілля», «Со-

ціальні проблеми сучасного життя».

До реалізації проекту добро-

вільно залучалися нові навчальні
заклади. Так, за сприяння педагогів-

тренерів Журавської ЗОШ Програма

була поширена на Яркополенську

школу, у якій був розроблений план

реалізації Програми. У цій школі на

засіданні педагогічної ради був про-

ведений тренінг для педагогів щодо
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Ініціатива - створення музею народного побуту,
Кіровський НВК «школа-гімназія» №2, АР Крим



застосування інтерактивних ігор, у

рамках Програми педагоги взяли

участь у заходах районного відділу

освіти. 

Географія проектної діяльності

розширилася за межі запланованих

пілотних навчальних закладі в Со-

кальському районі Львівської області.

Бажання впроваджувати Програму

виявили додатково педагоги ще 9 на-

вчальних закладів району із 3 освітніх

округів. Окрім пілотних шкіл, деякі

елементи Програми, зокрема інтерак-

тивні ігри з проблематики торгівлі

людьми, впроваджують ще 45 шкіл

Сокальського району.

Додатково до впровадження про-

екту було також включено Дрогобиць-

ку гімназію та ЗОШ № 10. До реалізації

Програми за власною ініціативою до-

лучилися вчителі християнської етики

майже в кожній школі м. Дрогобича

(4 особи).

Не залишилися байдужими про

проекту на Донеччині. Тут до профі-

лактичної роботи щодо торгівлі людь-

ми було додатково залучено ЗОШ № 64

м. Донецька й ЗОШ №10, 15, НВК №

27 м. Маріуполя. За ініціативою ЗОШ

І–ІІІ ст. № 2 м. Новоазовська Донецької

області до роботи також залучено 2

навчальних заклади Неклинівського

району Ростовської області.

В АР Крим до впровадження Про-

грами виховних заходів долучились

4 навчальні заклади із Старого Криму

Кіровського району.

Для полегшення роботи на міс-

цях у разі потреби розроблялися до-
даткові методичні поради. Так,

методичні рекомендації практичного

психолога для класних керівників, які

не пройшли тренінги у рамках Про-

грами, підготовлено у Журавській шко-

лі-гімназії № 2. Такі поради допома-

гають оптимально використовувати

матеріали Програми на батьківських

зборах та заняттях з учнями.

Ініціативною групою педагогів

м. Дрогобич Львівської області додат-

ково було розроблено інформацій-

но-роз’яснювальний та методичний

матеріал (уроки, буклети, пам’ятки) з

питань соціально-правового захисту

громадян України за кордоном та

протидії торгівлі людьми. Буклети,

пам’ятки розповсюджувалися під час

проведення різноманітних інформа-

ційно-просвітницьких заходів та ви-

ховних годин. Також тут було прове-

дено зустрічі учасників навчально-

виховного процесу із випускниками

школи, які мають досвід роботи в

німецькомовних країнах.

Одним із критеріїв оцінки робо-

ти педагогів за атестаційний період у

навчальних закладах Сокальського

району є участь в інноваційних про-

грамах та проектах. Навчання на ме-

тодичних семінарах, які передували

апробації Програми в навчальних за-

кладах, дозволило педагогічним пра-

цівникам отримати необхідні знання

та вміння щодо впровадження інно-
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ваційних інтерактивних методів та

технологій просвітницької діяльності

в контексті протидії торгівлі людьми.

Відповідно до діючого положення,

класні керівники, інші педагогічні пра-

цівники, які брали участь у навчаль-

но-методичних семінарах та безпо-

середньому впровадженні Програми

в пілотних школах, могли підвищити

свій сумарний атестаційний бал.

Цікавою ініціативою стало ви-

користання напрацювань Програми

в роботі Сокальської  районної філії

Малої академії наук України прак-

тичним  психологом ЗОШ № 2–лі-

цею м. Сокаль Наталією Якимюк.

Методичні рекомендації щодо

реалізації Програми використовува-

лися як у роботі із групами обдаро-

ваних дітей у контексті розвитку

їхньої інтелектуальної перспективи,

так і при підготовці наукових робіт у

формі проектів. Так, учениця випуск-

ного класу Сачко Ірина посіла перше

місце в конкурсі наукових робіт із

проектом «Конфлікти в сім’ї», вико-

риставши при його підготовці мате-

ріали посібника «Особиста гідність.

Безпека життя. Громадянська пози-

ція». Матеріали розділу зазначеного

посібника стали також у нагоді уче-

ниці 10-го класу Трохімчук Діані, яка

посіла третє місце в обласному етапі

конкурсу стендових проектів серед

філій Малої академії наук Львівської

області із розробкою «Механізми за-

хисту особистості».

До проведення окремих тема-

тичних виховних годин за Програ-

мою активно залучалися праців-
ники центрів зайнятості, рай-
онних центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, відді-
лів у справах сім’ї, молоді та
спорту, кримінальної міліції у
справах дітей.

Наприклад, навчальні заклади

селища Кіровського АР Крим працю-

вали над реалізацією Програми

спільно з іншими організаціями, які

дотичні до виховання молодого по-

коління та можуть бути корисними

для підлітків та молоді у вирішенні

проблем. До таких організацій нале-

жать Кіровська РДА, районна рада, ре-

дакція газети «Кировец», районна

60

Ініціатива популярізація знань з питань
працевлаштування, навчання та трудової міграції як

напряму попередження торгівлі людьми/дітьми,
Білогірська ЗОШ №2, АР Крим



прокуратура, управління внутрішніх

справ, центр зайнятості, селищна

рада, селищна бібліотека, центральна

районна бібліотека, центральна рай-

онна лікарня.

До діяльності ЗНЗ Сокальського

району Львівської області у напрямку

протидії торгівлі людьми було за-

лучено такі зацікавлені організації як

районний центр соціальних служб

для сімї, дітей та молоді, відділ у спра-

вах молоді та спорту, служба у справах

дітей Сокальської райдержадмініст-

рації, ГО «Сокальська агенція з регіо-

нального розвитку», яка тривалий час

реалізовувала проекти МОМ в районі.

У Городенківському районі ухва-

лені спільні накази відділу у справах

сім’ї, молоді та спорту, районного

центру соціальних служб для сім’ї, ді-

тей та молоді, відділу освіти від 06.10.

2010 № 01-06/35/30/141 «Про прове-

дення інформаційно-просвітницької

кампанії «Лідери учнівського само-

врядування проти торгівлі людьми»,

від 30.1102010 № 01-06/36/01-06/37

«Про проведення тематичного тижня

«Наше право – бути захищеними від

насильства», від 11.01.2011 № 01-

06/01/01/03 «Про проведення тижня

правових знань». Названі накази пе-

редбачили, окрім організації тренін-

гових занять в загальноосвітніх шко-

лах для учнів 7-11 класів у рамках

Програми «Особиста гідність. Безпека

життя. Громадянська позиція», відео-

лекторіїв для учнів, диспут-форумів,

проведення навчання для лідерів уч-

нівського самоврядування та інше.

Тісна співпраця з районним

центром зайнятості налагоджена у Го-

роденківській ЗОШ № 2. Учні прой-

шли тестування, вчилися складати біз-

нес-плани, пов’язані із розвитком

туристичних об’єктів у Дністровсь-

кому каньйоні на території Городен-

ківського району.

Відповідно до місцевих ініціатив,

знайомство з Програмою виховних

заходів «Особиста гідність. Безпека

життя. Громадянська позиція» відбува-

лося на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників.

Так, Управління освіти і науки Донець-

кої облдержадміністрації у партнерстві

з Центром національного виховання

Донецького обласного інституту піс-

лядипломної педагогічної освіти за-

провадило викладання Програми на

курсах підвищення кваліфікації педа-

гогічних працівників області, зокрема
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заступників директорів з навчально-

виховної роботи, практичних психо-

логів, керівників просвітницьких про-

філактичних програм та інших кате-

горій. За ініціативою директора До-

нецької ЗОШ І–ІІІ ст. № 64, тренера

Програми, практична частина таких

курсів проходить на базі його школи і

передбачає оволодіння навичками про-

ведення інтерактивних занять із ви-

користанням настільних ігор «Рожеві

окуляри» та «Галопом по Європах!».

У деяких ЗОШ (Рогатинська №2,

Городенківські №1, 2) психологи про-

водили факультативні заняття з

групами учнів з різних класів, які вия-

вили бажання пройти тренінги за Про-

грамою. А за ініціативи практичного

психолога ЗОШ № 2 м. Новоазовська

у Донецькій області Програму вихов-

них заходів «Особиста гідність. Безпека

життя. Громадянська позиція» протягом

2009–2011 років було презентовано

під час семінарів, круглих столів та

конференцій, які проводила МЖПЦ

«Ла Страда Україна». 

Цікавою виявилася ініціатива

заступника директора з виховної ро-

боти ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 м. Ново-

азовська Донецької області. Як вчи-

тель української мови та літератури

та тренер Програми вона почала пра-

цювати над застосуванням положень

проекту «Попередження торгівлі

людьми шляхом розвитку соціальної

роботи та мобілізації громад» у на-

вчально-виховному процесі та запро-

вадила проведення інтегрованих уро-

ків з української літератури у 10-х кла-

сах. Першим таким уроком став урок

«Новела І.Франка «Сойчине крило» –

нова інтерпретація жіночої долі у лі-

тературі початку ХХ століття». Свій

досвід роботи у цьому напрямку пе-

дагог презентувала перед колегами –

вчителями української мови та літе-

ратури Новоазовського району – на

методичному семінарі. Її майстер-

клас виявився настільки незвичним та

цікавим, що деякі вчителі-предмет-

ники переглянули своє ставлення і до

актуальності проблеми торгівлі

людьми, і до сучасного бачення про-

блем ХХ сторіччя.

Хоча Програма розрахована на

учнів 7–11 класів, в якості  експери-

менту з 2010 року факультативний

курс з попередження торгівлі людьми

введено у 5-му класі Кіровського НВК

«Школи-гімназії № 2» АР Крим. На

класних годинах хлопці 10–12 років

обігрують різні ситуації з теми «Тор-

гівля людьми», а в походах та на екс-

курсіях по Криму навчаються безпеч-

ної поведінки в суспільстві.

Учителі-предметники в Львівсь-

кій області використовують елементи

Програми під час гурткової робо-
ти. Так, у 2010–2011 навчальному

році у Великомостівському НВК «ЗОШ

І–ІІІ ст. – ліцей» почав працювати гур-

ток «Здорове майбутнє в Україні», яким

керує учасник додаткового навчаль-

ного семінару. 
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Усі етапи реалізації проекту де-

тально висвітлювалися у ЗМІ. На-

приклад, в Донецькій області впро-

вадження освітнього компонента про-

екту висвітлювалося у друкованих (га-

зета «Рідне Приазов’я», «Іллічівець»,

дитячому журналі «Привет, ребята!»)

та електронних засобах масової ін-

формації (сайт м. Маріуполя 0629, ін-

формаційний портал «Надо», інфор-

маційно-розважальний портал «Код

города»), а також у тижневих новинах

телеканалу «Сигма». 

В окружній газеті «Палітра СОО»

вийшли дві статті про реалізацію про-

екту в Сокальському районі Львівської

області. Статтю під назвою «Уроки-

тренінги з питань протидії торгівлі

людьми в рамках проекту «Особиста

гідність. Безпека життя» опубліковано

в місцевій газеті «Інтелект» (№ 1, ве-

ресень-жовтень 2010 р.).

Переваги і труднощі реалізації

Програми знайшли своє відображення

у шкільних газетах. Наприклад, участь

закладу в проекті систематично ви-
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світлювалося на сторінках газети «Віс-

ник гімназії» Сокальської гімназії імені

О. Романіва Львівської області.

Додатковим стимулом для реа-

лізації проекту «Попередження тор-

гівлі людьми шляхом розвитку соці-

альної роботи та мобілізації громад»

і водночас чинником, що певною мі-

рою забезпечує успішність проекту,

стала участь загальноосвітніх навчаль-

них закладів у конкурсі проектів
(міні-грантів) Міжнародної орга-
нізації з міграції «Попередження
торгівлі людьми». 

Мета конкурсу: підвищення рів-

ня свідомості, самоідентифікації та

соціальної відповідальності  членів

громади, особливо дітей та молоді, як

важливої умови профілактики торгівлі

людьми, а також створення альтерна-

тивних можливостей розвитку для

цільових груп проекту (дітей мігрантів,

жертв торгівлі людьми або трудової

експлуатації, трудових мігрантів та

вразливих груп) у їхніх громадах.

Завданнями проектів, поданих

на конкурс, стало:

v підвищення рівня обізнаності ді-

тей та молоді у громаді щодо пи-

тань трудової міграції та торгівлі

людьми: проведення інформа-

ційних кампаній, конкурсів, те-

матичних диспут-клубів, вікто-

рин, видання місцевих інформа-

ційних бюлетенів тощо;

v формування інформаційного ре-

сурсу з питань працевлаштуван-

ня, навчання та трудової міграції

як способу попередження тор-

гівлі людьми/дітьми; 

v формування навичок організації

безпечного дозвілля дітей та мо-

лоді: організація творчих кон-

курсів, змагань, клубів за інтере-

сами, КВК, театралізованих свят,

екскурсій, наметових таборів

тощо. Перевага надана ініціати-

вам, спрямованим на профілак-

тику негативних явищ, в тому

числі торгівлі дітьми;

v самоідентифікація дітей та мо-

лоді з місцем їхнього проживан-

ня для збереження традицій рай-

ону, міста, родини: створення

«музеїв» за різними тематиками

– міста, школи, підтримка тра-

дицій та створення нових, історія

місцевості, етнографічні вина-

ходи тощо;

v проведення заходів, спрямова-

них на формування свідомості

та соціальної відповідальності ді-

тей та молоді;

v створення та реалізація соціаль-

них ініціатив, спрямованих на

підвищення якості життя членів

громади. 

Конкурс проходив у два етапи й

сприяв активізації дітей та дорослих

щодо здійснення просвітницько-про-
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філактичної діяльності, в тому числі

завдяки фінансовій підтримці місце-

вих ініціатив.

Загалом за два етапи конкурсу

МОМ були підтримані 17 ініціатив:

Львівська область:

1. Дрогобицька спеціалізована школа

І-ІІІ ст. № 2;

2. Сокальська загальноосвітня школа

І-ІІІ ст. № 5;

3. Сокальська гімназія імені Олега Ро-

маніва;

4. Тартаківський навчально-виховний

комплекс «ЗОШ І–ІІІ ст. – ліцей».

Івано-Франківська область:

1. Чесниківська ЗОШ І-ІІ ступеня;

2. Городенківськa загальноосвітня

школа І–ІІІ ст. № 2;

3. Городенківська ЗОШ І–ІІІ ст. № 1;

4. Відділ освіти Городенківської рай-

держадміністрації;

5. Рогатинська спеціалізована загаль-

ноосвітня школа I–III ступенів № 1

з поглибленим вивченням англій-

ської мови (2 проекти);

6. Рогатинська гімназія імені Володи-

мира Великого.

Донецька область:

1. Новоазовська загальноосвітня

школа І–Ш ст. № 3;

2. Новоазовська загальноосвітня

школа І–ІІІ ст. № 2;

3. Челюскінська загальноосвітня

школа I–III ступенів с. Козацьке Но-

воазовського району.

АР Крим:

1. Кіровський НВК «Школа-гімназія»

№ 2 (2 проекти);

2. Білогірська загальноосвітня школа

I–III ступенів № 2.

За час впровадження Проекту

відбулося 2 раунди конкурсу міні-

грантів. У першому раунді було підт-

римано 4 проектних пропозицій. У

другому – 13. Загалом в конкурсах

взяла участь 21 школа.

Реалізація проектів (міні-грантів)

стала фундаментом для повномас-

штабної комплексної роботи з попе-

редження торгівлі людьми, викори-
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стання власних ресурсів громад у фор-

муванні правової культури громадян,

самопізнання, самореалізації та само-

вдосконалення підростаючого поко-

ління. Зокрема, у 2010 р. в Кіровсь-

кому НВК «Школа-гімназія» № 2

спільними зусиллями вчителів, дітей,

батьків були створені музей націо-

нальних ляльок Криму та єдиний в

Україні шкільний музей історичних

ляльок. Лялькові музеї в школі стали

методичним інструментом, за допо-

могою якого діти ненав’язливо отри-

мують найрізноманітніші знання про

світ, причому знання емоційно за-

барвлені. Сьогодні історичні ляльки

складають важливий фонд для роботи

з молодшими школярами та розви-

вають їх інтерес до історії та побуту

людей різних національностей.

За результатами проведення 14-

денного табору, за фінансової підт-

римки МОМ, у Рогатинській гімназії

ім. Володимира Великого зібрано й

узагальнено цікаві матеріали з питань

протидії торгівлі людьми: газети, які
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видавали учасники табору, плакати,

відеофільми, презентації, підготов-

лені учнями гімназії. У таборі щодня

проводилися різні профілактичні за-

ходи: тренінги, пізнавальні екскурсії,

театралізовані  дійства «Як я шукав

щастя» тощо.

Сокальська загальноосвітня

школа І–ІІІ ст. № 5 свою проектну

пропозицію спрямувала на створення

в навчальному закладі народознав-
чого музею. Так, ентузіасти-педагоги

(у першу чергу, це заступник дирек-

тора з виховної роботи Практика С. В.

та класний керівник Уманська Л. Л.),

спільно з педагогічним та учнівським

колективами прагнули створити му-

зей не лише для учнів своєї школи та

їхніх батьків, але й залучити до спів-

праці членів громади. Своє головне

завдання вони вбачали у тому, щоб

сприяти розвитку патріотизму грома-

дян, особливо молоді, виховувати по-

чуття гордості за державу, в якій вони

живуть, повагу до славної історії Бать-

ківщини та до своїх співвітчизників,

прагнення жити в Україні,  а також

особисту гідність та самоповагу. 

Будувати сьогодення і дивитися

в щасливе майбутнє можна лише тоді,

коли пам’ятаєш своє минуле. Чимало

експонатів для оформлення кабінету-

музею народознавства зібрано спіль-

ними зусиллями педагогічного та уч-

нівського колективу, батьків, громади.

До участі в організації народознавчого

музею були залучені й випускники

школи, які обіймають керівні посади в

райдержадміністрації та районній

раді, але не втрачають зв’язок із рідною

школою. Робота над систематизацією

зібраного матеріалу, розробкою струк-

тури тематичних експозицій тривала

протягом майже піврічного періоду. 
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Важливим компонентом реалі-

зації проекту «Попередження торгівлі

людьми шляхом розвитку соціальної

роботи та мобілізації громад» став об-

мін його учасників досвідом: педаго-

гічними знаннями й уміннями, мето-

дами творчої діяльності щодо

впровадження Програми «Особиста

гідність. Безпека життя. Громадянська

позиція», емоційно-ціннісними вра-

женнями від процесу профілактичної

виховної роботи. 

У рамках проекту обмін досвідом

здійснювався як на рівні школи, тери-

торіальної громади (села, селища, мі-

ста), так і на рівні району, області, мі-

жобласному (на рівні проекту). 

Для формування політики щодо

роботи з дітьми, популяризації про-

філактичних програм, поширення

кращого досвіду роботи важливе зна-

чення мають заходи республікансь-
кого й обласного рівнів. У рамках

проекту такі заходи теж мали місце. 

Ефективність реалізації профі-

лактичних програм в ЗНЗ значною

мірою залежить від ставлення до про-

ектної діяльності адміністрації на-

вчальних закладів. Відтак, проведення

різних заходів для директорів, заступ-

ників директорів з виховної роботи,

як з метою роз’яснення цілей і завдань

відповідної профілактичної роботи,

так і для обміну досвідом роботи у

цьому напрямі, є надзвичайно важли-

вим. Так, наприклад, у грудні 2010 р.

директор ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 м. Ново-

азовська виступила на розширеному

засіданні Координаційної ради осе-

редку Асоціації керівників загально-

освітніх навчальних закладів До-

нецької області з доповіддю

«Розвиток соціального партнерства

як важливий фактор формування

освітнього середовища сучасного на-

вчального закладу», в якій особливу

увагу звернула на співпрацю своєї

школи та інших шкіл Новоазовського

району з Українським фондом «Бла-

гополуччя дітей» та Представництвом

Міжнародної організації з міграції в

Україні. 

Завдяки ініціативі методиста з

психологічної роботи на базі Горо-

денківського відділу освіти Івано-

Франківської області був проведений

обласний семінар для методистів

районних відділів освіти – керівників

психологічної служби «Методичний

супровід превентивної роботи пра-

цівників психологічної служби в за-

кладах освіти». На семінарі була пре-

зентована Програма виховної роботи
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з питань протидії торгівлі людьми

«Особиста гідність. Безпека життя.

Громадянська позиція». Працівники

обласного центру практичної психо-

логії і соціальної роботи, які були при-

сутні на семінарі, отримали ком-

плекти методичної літератури і

використовують ці матеріали на

обласних курсах для працівників

шкільної психологічної служби в Ін-

ституті післядипломної педагогічної

освіти.

З метою визначення основних

досягнень в реалізації освітнього ком-

понента проекту «Попередження тор-

гівлі людьми шляхом розвитку соці-

альної роботи та мобілізації громад,

2009–2011 роки» в кожному пілот-

ному регіоні були організовані круглі
столи та обмін досвідом щодо впро-

вадження Програми виховних заходів

«Особиста гідність. Безпека життя.

Громадянська позиція».
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Так, в АР Крим у м. Кіровському

5 квітня 2011 р. на базі УВК «Школа-

гімназія» № 2 відбувся круглий стіл, в

якому взяли участь 25 осіб, серед яких

начальники відділу освіти Кіровської

та Білогірської райдержадміністрацій,

головний спеціаліст відділу освіти Бі-

логірської райдержадміністрації, за-

відувач методкабінетом та методист

відділу освіти Кіровської райдержад-

міністрації, директори Кіровського

УВК «Школа-гімназія» №2 та директор

Урожайнівської загальносвітньої

школи, заступники директорів з ви-

ховної роботи Кіровського УВК

«Школа-гімназія» №2, Урожайнівської

загальносвітньої школи, Білогородсь-

кого УВК «Школа-гімназія» №1 і Біло-

гірської «Школи-ліцею» №2; педагоги

та психологи з пілотних шкіл, а також

журналіст республіканської газети

«Крымское время» тощо. Метою круг-

лого столу було обговорення основ-

них результатів та труднощів у здій-

сненні профілактичної роботи серед

школярів, ознайомлення з досвідом
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ефективної роботи в цьому напрямі,

а також визначення конкретних кро-

ків до вдосконалення превентивної

роботи в школах.

Одночасно з засіданням круг-

лого столу відбувся мітинг проти жор-

стокого поводження з дітьми «Синя

стрічка», який було організовано

старшокласниками й викладачами

школи-гімназії. Учасники круглого

столу мали можливість взяти участь у

екскурсії до Музею українського по-

буту, етнографічного музею та музею

історичних культур.

На засіданні круглого столу, який

пройшов 7 квітня 2011 р. на базі Бі-

логірської школи-гімназії № 2, учас-

ники мали можливість ознайомитися

з досвідом роботи не тільки цього за-

кладу, але й з досвідом протидії тор-

гівлі людьми в інших школах м. Біло-

гірське, виокремити шляхи подальшої

співпраці.

Про проведення круглих столів,

присвячених результатам здійснення

проекту та реалізації Програми, 23

квітня 2011 р. опубліковано статтю у

республіканській громадсько-полі-

тичній газеті «Крымское время».

Переважну кількість заходів з об-

міну досвідом доцільно організову-

вати на районному рівні. Зокрема,

круглі столи для обміну досвідом
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«До участі в засіданнях круглих столів були запрошені і взяли участь заступники голови
райдержадміністрації з гуманітарних питань Михайлюк С. М. та Кобута І. Б., начальники
відділів освіти Мицус М. І. та Трач В. І., заступники начальників відділів освіти Юрловський
О. Я. та Білоус В. Б., завідувачі відділу у справах сім’ї та молоді, головні спеціалісти і керівники
Служб у справах дітей, директори РЦСССДМ Дубковецька Н. М. та Роскош С. І., головні
спеціалісти та методисти з виховної та психологічної роботи відділу освіти, директори всіх
загальноосвітніх шкіл м. Городенки та м. Рогатина, їхні заступники з виховної роботи,
директори шкіл сіл Вікно та Чесники, психологи, соціальні педагоги, вчителі, які раніше
проходили навчання в рамках проекту і активно працюють для його реалізації, та
представники місцевих ЗМІ. 

Інформація, отримана учасниками на круглому столі, сприятиме подальшій ефективній
роботі, оскільки керівники ЗНЗ ознайомилися з досвідом роботи вчителів із різних шкіл, а
журналісти, спеціалісти районних служб висловили готовність сприяти реалізації проекту
в районі».

Оксана Винницька, координатор проекту 
в Івано-Франківській області 



практичної роботи з впровадження

Програми, ознайомлення зі змістом

діяльності окремих закладів, оригі-

нальними ідеями, напрацьованими

учасниками навчань, ознайомлення

керівництва РДА, її структурних під-

розділів, керівників навчальних закла-

дів, представників ЗМІ із ходом впро-

вадження проекту в районі та

результатами  роботи пройшли у бе-

резні 2011 р. в Івано-Франківській

області.

Для обміну досвідом щодо впро-

вадження Програми виховних заходів

«Особиста гідність. Безпека життя. Гро-

мадянська позиція» та реалізації про-

екту загалом круглі столи було прове-

дено в Новоазовському (23.02.2011 р.)

і Володарському районах (18.03.2011

р.) Донецької області. У засіданнях

взяли участь представники районних

відділів освіти, районних центрів со-

ціальних служб для дітей, сім’ї та мо-

лоді, представники місцевих ЗМІ, ди-

ректори та заступники директорів з

навчально-виховної роботи пілотних

навчальних закладів, педагоги-тре-

нери Програми. Учасники круглих

столів іще раз відзначили актуальність

проблеми торгівлі людьми для

України, розглянули роль просвіт-

ницьких програм у превентивній ро-

боті з дітьми та підлітками  щодо по-

передження торгівлі людьми та

експлуатації дитячої праці. Присутні

обмінялися досвідом впровадження

Програми, розповіли про свої досяг-

нення та ініціативи. Підбиваючи під-

сумки роботи, учасники круглих сто-

лів визначили основні шляхи

подальшої реалізації проекту та впро-

вадження Програми.

Багато круглих столів було про-

ведено на Львівщині. Зокрема на Со-

кальщині круглі столи з питань плану-

вання поточної роботи, підбиття

підсумків, обговорення досягнень та

визначення труднощів проекту орга-

нізовувалися з педагогами-тренерами
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шкіл-учасниць проекту на початку

кожного семестру. Як правило, число

учасників круглого столу становило

20–25 осіб.

Інформацію про особливості

реалізації проекту та впровадження

Програми «Особиста гідність. Безпека

життя. Громадянська позиція» на міс-

цях було доведено до відома праців-

ників шкільних психологічних служб

(шкільних психологів і соціальних

педагогів). Наприклад, в Городенківсь-

кому районі проведено 2 районних

семінари для працівників психоло-

гічної служби. Після цих семінарів в

деяких школах району, не залучених

до проекту, стали впроваджуватися

окремі елементи Програми.

Профілактичній діяльності всі-

ляко сприяли відділи освіти. Зокрема

Кіровським районним відділом освіти

проведені заходи, на яких педагоги

ЗНЗ, об’єднані проектною діяльністю,

обговорили хід та поточні результати.

В усіх школах Рогатинського

району для класних керівників і вчи-

телів, які є резервом на посаду клас-

них керівників, було проведено такі

семінари: «Особливості проведення

профілактичної роботи з питань про-

тидії торгівлі людьми» і «Викори-

стання інноваційних технологій та

інтерактивних форм і методів роботи

з дітьми при проведенні інформа-

ційно-профілактичних заходів з пи-

тань протидії торгівлі людьми». 

Обмін досвідом педагогічних

працівників щодо впровадження

Програми й участі у проекті в цілому

плідно відбувався на ряді методич-
них об’єднань. Наприклад, система-

тичне проведення методичних об’єд-

нань з питань реалізації проекту,

впровадження Програми стало своє-

рідною візитною карткою Сокаль-

ського району Львівської області. 

З метою поширення кращого до-

свіду роботи проведено презентацію

Програми для заступників директорів

з виховної роботи і психологів на-

вчальних закладів, не охоплених Про-

грамою, під час роботи районних те-

матичних об’єднань у Городенському

районі Івано-Франківської області.
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«За два роки роботи у проекті я дізналася
багато нового та корисного. Я дуже радію
тому, що потрапила у цей проект, оскільки за
його допомогою ознайомилася з досвідом
колег із інших районів та областей України, з
їх здобутками в реалізації проекту.
Знайомство з професійним досвідом колег,
безпосереднє спілкування з ними,
ознайомлення із їхніми методичними
напрацюваннями дозволило значно
підвищити власний методичний рівень».

Марія Матерна, класний керівник 11-го класу 
Тартаківського НВК– ліцею, I–III ступенів, 

Львівська обл.



Справжньою методичною зна-

хідкою стала презентація напрацю-

вань пілотних шкіл під час серпне-
вих педагогічних нарад напередод-

ні 2011–2012 навчального року. Так,

у серпні 2011 р. на засіданнях одразу

трьох районних методичних об’єд-

нань розглядалися зразки інновацій-

ного педагогічного досвіду. Зокрема

засідання РМО заступників директорів

з виховної роботи вивчало досвід ро-

боти Сокальської гімназії ім. О. Рома-

ніва; РМО педагогів-організаторів –

Сокальського НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. №2–

ліцей»; на РМО класних керівників ви-

світлювався досвід роботи Тартаківсь-

кого НВК «ЗОШ І–ІІІ ст.–ліцей» та Со-

кальської ЗШ –ІІІ ст. № 5, які в рамках

проекту «Попередження торгівлі людь-

ми шляхом розвитку соціальної ро-

боти та мобілізації громад» створили

на базі своїх навчальних закладів іс-

торичний та народознавчий музеї.

Однією з дієвих форм роботи з

метою популяризації досвіду впровад-

ження Програми на рівні ЗНЗ є пе-

дагогічні ради. У багатьох школах, за-

лучених до проекту, пройшли

спеціальні педагогічні ради, на

яких учасники тренінгів презенту-

вали перед іншими педагогами Про-

граму, особливості її проведення, ос-

новні акценти тощо. 

Значних успіхів у проектній ді-

яльності не вдалося б досягти, якби не

було налагоджено дієвого обміну до-

свідом як між окремими педагогами-

учасниками проекту, так і між пілот-

ними навчальними закладами різних

областей. Враховуючи зазначене

вище, під час проекту були організо-

вані візити з обміну досвідом. 
Так, 5 і 6 травня 2011 р. відбулося
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«До участі в роботі круглого столу в Городенці була запрошена соціальний педагог ЗОШ №
1 м. Рогатина, яка розповіла про успішний досвід реалізації двох міні-грантів, про роботу
шкіл в Рогатинському районі з впровадження Програми виховної роботи в рамках проекту.

Натомість в Рогатин запрошено методиста з психологічної роботи Городенківського відділу
освіти, яка розповіла про успішну співпрацю різних установ і закладів в районі  у проведенні
інформаційно-просвітницької кампанії «Лідери учнівського самоврядування проти торгівлі
людьми» та про заходи, розроблені та здійснені  в  її рамках   навчальними  закладами,
РЦСССДМ, службою у справах дітей.

Учасники  круглих столів були активні, уважно слухали інформацію  про успіхи колег».

Оксана Винницька, координатор проекту 
в Івано-Франківській області 



два ознайомчі візити в школи м. Біло-

гірська і сел. Кіровське АР Крим. Його

учасники ознайомилися з роботою

Білогірської ЗОШ №4 та Білогірсь-

кого НВК «Школа–ліцей» №2, Кі-

ровського НВК «Школа–гімназія» №2.

До делегації у складі 25 осіб

увійшли представники:

v Міжнародної організації з міг-

рації,

v Швейцарського бюро співробіт-

ництва в Україні,

v Міністерства освіти і науки, мо-

лоді та спорту України,

v Міністерства освіти і науки, мо-

лоді та спорту АР Крим,

v Головного управління юстиції

Міністерства юстиції України в

Криму;

v директори, вчителі, фахівці со-

ціальної сфери ЗНЗ Донецької,

Івано-Франківської і Львівської

областей;

v регіональні координатори про-

екту із Донецької, Івано-Фран-

ківської і Львівської областей.
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Візит з обміну досвідом у АР Крим



Мета візиту –ознайомитися з

результатами реалізації проекту, об-

мінятися досвідом роботи щодо по-

передження торгівлі людьми.

12–13 травня 2011 р. відбулися

ознайомчі візити в навчальні заклади

Рогатинського та Городенківського

районів Івано-Франківської області.

Учасниками візитів стали:

v представники Українського Фон-

ду «Благополуччя дітей»,

v директори шкіл, вчителі, які реа-

лізують проект щодо поперед-

ження торгівлі людьми у Львівсь-

кій, Донецькій, Івано-Франківсь-

кій областях та в АР Крим,

v керівники райдержадміністрацій,

відділів освіти,

v місцеві журналісти.

У Рогатині учасники візиту озна-

йомилися з роботою Рогатинської гім-

назії ім. Володимира Великого та ЗОШ

№ 1, в Городенківському районі побу-

вали в ЗОШ с. Вікно та в Городенківсь-

кій гімназії ім. А. Крушельницького. 

У Рогатинській гімназії гості зу-

стрілися з керівниками відділу освіти,

ознайомились із традиціями виховної

роботи в гімназії, з її історією. Ціка-

вою для учасників візиту була інфор-

мація про  виховну  роботу в рамках

літнього наметового та пришкільного

таборів.

У ЗОШ № 1 м. Рогатина дирек-

тор школи презентувала концепцію

виховної роботи, гості зустрілися з

учнями під час тренінгу та перегля-

нули виставу «Катруся», підготовлену

вчителями та учнями.

Директор школи, вчителі, учні

ЗОШ с. Вікно розповіли гостям про

те, як впроваджуються Програма у їх-

ній громаді. Особливо цікаво для гос-

тей було побачити спортивний май-

данчик, споруджений за кошти,

отримані від МОМ з ініціативи сіль-

ської молодої інтелігенції. 
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Цікаві зустрічі пройшли також

в Городенківській гімназії, де учас-

ники візиту з обміну досвідом озна-

йомилися з новими формами роботи:

«Форум-театр», «Інформаційно-про-

світницька кампанія» тощо.

Підбиття підсумків візиту відбу-

лося в приміщенні райдержадмініст-

рації за участі заступника голови з гу-

манітарних питань та заступника

начальника відділу освіти. Отримана

під час візитів інформація та практич-

ний досвід справили на учасників по-

зитивне враження. Усе побачене і по-

чуте під час візитів дозволило оцінити

якість своєї роботи, критично підійти

до недоліків, знайти відповіді на запи-

тання щодо шляхів покращення ви-

ховної роботи,  використати цікавий

досвід у подальшій профілактичній ді-

яльності, згенерувати нові ідеї та іні-

ціативи.
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«Театральное действо, которое мы просмотрели, особенно ярко дает возможность
молодым людям осознать, насколько проблема торговли детьми является актуальной для
нашего государства и мирового сообщества в целом. О том, что постановка имеет
эффективный результат, может свидетельствовать нюанс: когда актеры— учителя и
школьники – выходили на поклон, люди аплодировали стоя, у многих в глазах блестели слезы».

Представники делегації з АР Крим

«Было интересно увидеть, как социальные педагоги используют интерактивный форум-
театр, после которого школьники вместе с участниками находят пути позитивного выхода
из сложной жизненной ситуации. Много внимания уделяется профилактической работе с
родителями из неблагополучных семей. Также стоит отметить продуктивное
сотрудничество школ с районными государственными администрациями, службами по
делам детей, центрами занятости и представителями церкви».

Наталія Дементьєва, спеціаліст відділу освіти
Кіровської райдержадміністрації, АР Крим



Аналіз реалізації освітньо-про-
філактичного компонента проекту
«Попередження торгівлі людьми шля-
хом розвитку соціальної роботи та
мобілізації громад, 2009–2011 роки»
засвідчив досягнення його мети та ви-
рішення визначених завдань.

Так, основним досягненням
проекту стали:

v розробка та впровадження в за-
гальноосвітніх навчальних за-
кладах Програми виховних за-
ходів та підготовленого на її ос-
нові комплексу методичних по-
сібників «Особиста гідність. Без-
пека життя. Громадянська пози-
ція» для профілактичної виховної
роботи з учнями 7–11 класів;

v підвищення професійної компе-
тентності педагогічних праців-
ників та фахівців соціальної сфе-
ри з питань профілактики тор-
гівлі людьми в громаді; 

v забезпечення загальноосвітніх
навчальних закладів методично-
інформаційними матеріалами з
питань профілактики торгівлі
людьми;

v обмін досвідом пілотних громад
щодо ефективної профілактики
торгівлі людьми.

Перевагами реалізації компо-

нента проекту виявилися:

v активізація місцевих громад

щодо розробки та впровадження

ініціатив з питань протидії тор-

гівлі людьми. Серед заходів, іні-

ційованих учнівськими та педа-

гогічними колективами, можна

перерахувати тренінги, КВК, зу-

стрічі з односельцями, які пере-

бували за кордоном, дискусійні

клуби, кругли столи тощо;

v включення до цільової групи

проекту педагогів сільських шкіл;

v комплексне забезпечення педа-

гогічних працівників та спеціа-

лістів соціальної сфери методич-

но-інформаційними матеріала-

ми, зокрема такими інновацій-

ними формами як профілактичні

настільні  ігри, комікси;

v залучення учнів та їхніх батьків

до розробки інформаційно-ме-

тодичних матеріалів, впровад-

ження місцевих ініціатив щодо

профілактики торгівлі людьми.

Ключовим моментом реалізації

освітньо-профілактичного компо-

нента проекту стала розробка та впро-
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вадження Програми для виховної ро-

боти з учнями 7–11 класів «Особиста

гідність. Безпека життя. Громадянська

позиція». Особливістю Програми є ви-

значення таких основних орієнтирів

виховання та розвитку учнів: сприяння

самопізнанню, самореалізації, само-

ствердженню і самовдосконаленню

особистості; розвиток навичок відпо-

відальної і водночас безпечної пове-

дінки, умінь адекватного прийняття рі-

шень у різноманітних, у т. ч. складних,

життєвих ситуаціях; визначення та

формування громадянської позиції

особистості. 

Програма виявилася актуаль-

ною і своєчасною для тих регіонів, де

вона впроваджувалася. Серед її пере-

ваг слід особливо відзначити:

Сприяння кращому пізнанню

самого себе та інших, вмінню учнів

будувати своє безпечне майбутнє в

Україні; доступність, зрозумілість, лег-

кість у сприйнятті розроблених для

учнів матеріалів; конкретизація ін-

формації про можливі ризики й ор-

ганізації, покликані допомагати у

складних обставинах; інформатив-

ність, різноманітність форм і методів

проведення виховних заходів, що

сприяє активізації участі дітей в про-

філактичній діяльності; послідовність

та спадкоємність розроблених занять

протягом років навчання учнів основ-

ної та старшої шкіл; детальна роз-

робка вправ, підбір ілюстративного

матеріалу, забезпеченість канцтова-

рами, методичною літературою.

Засвідчено значну зацікавле-

ність Програмою учнів, їхніх батьків,

вчителів, що підтверджено результа-

тами опитування.

До впровадження Програми

було залучено не лише педагогів

(класних керівників), але й соціаль-

них педагогів, психологів, заступників

директорів з виховної роботи, інших

фахівців соціальної сфери.

Водночас у процесі реалізації

виховних заходів Програми в деяких

ЗНЗ виникали певні труднощі, а саме:

завантаженість педагогів участю у різ-

них виховних програмах національ-

ного, регіонального та місцевого рів-

нів, недостатнє розуміння педагогами

цілісної концепції впровадження

Програми, невисокий рівень тре-

нерських умінь та навичок педагогів,

застосування залишкового принципу

розподілу часу для виховних годин,

неузгодженість дій класних керівни-

ків, соціальних працівників та психо-

логів щодо проведення виховних за-

ходів за Програмою, перенасиченість

шкільної програми, а у випадку із ви-

пускними класами – зайнятість учнів

підготовкою до тестів; низька забез-

печеність ЗНЗ додатковими екземпля-

рами Програми, відсутність спеці-

альних приміщень та обладнання

(фліп-чартів, мультимедійної апара-

тури) для проведення виховних захо-

дів, плинність кадрів тощо.
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Результати реалізації Програми

засвідчили необхідність розробки про-

філактичних виховних програм для

всіх учнів основної та старшої шкіл.

Успішність впровадження Про-

грами стала визначним чинником ре-

зультативності реалізації освітньо-про-

філактичного компонента проекту

«Попередження торгівлі людьми шля-

хом розвитку соціальної роботи та мо-

білізації громад, 2009–2011 роки».

Значущими надбаннями Про-

грами на рівні проекту загалом стали:

v стимулювання інтересу дітей до

своєї родини, її історії, культурної

спадщини своєї громади, свого

народу; 

v урізноманітнення форм та ме-

тодів виховної роботи з учнями

ЗНЗ;

v налагодження міжвідомчої взає-

модії на районному рівні (спів-

праця з відділами освіти, служ-

бами у справах дітей, ЦСССДМ,

центрами зайнятості, бібліоте-

ками, редакціями газет, міліцією,

прокуратурами тощо) для підт-

римки шкіл у здійсненні профі-

лактичної роботи;

v внесок у зміцнення та розвиток

громад шляхом реалізації соці-

альних проектів, ініційованих

учнівськими та педагогічними

колективами.

Життєздатність проекту забез-

печують:

v актуальність невирішеної про-

блеми торгівлі людьми для

України;

v схвалення Програми, комплексу

методичних посібників та на-

стільних ігор Міністерством осві-

ти і науки, молоді та спорту Украї-

ни для впровадження в загаль-

ноосвітніх навчальних закладах;   

v можливість включення окремих

тем Програми до навчальних

дисциплін, наприклад, право-

знавства, української мови, хри-

стиянської етики тощо;  

v зацікавленість учнів і батьків у

продовженні проектної діяль-

ності;

v наявність фахівців, підготовле-

них до подальшої роботи з про-

тидії торгівлі людьми, реалізації

профілактичних програм.

80



v ДОДАТОК 1: Програма «Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція», тематичний план.

v ДОДАТОК 2: Анкета слухачів програми (вихідна).

v ДОДАТОК 3: Аналіз результатів початкового  та кінцевого рівнів
поінформованості учнів 7–11 класів щодо попередження
торгівлі людьми в рамках Програми. Автономна Республіка
Крим,  2010–2011 навчальний рік.

v ДОДАТОК 4: Загальний аналіз впровадження у навчальних
закладах Донецької області Програми:

- Додаток 4.1. Порівняльний аналіз вхідного та вихідного
анкетування учнів 7–11 класів Новоазовського та
Володарського районів Донецької області;

- Додаток 4.2. Аналіз анкетування учнів 7–11 класів
Новоазовського та Володарського районів Донецької
області;

v ДОДАТОК 5: Аналіз результатів початкового рівня
поінформованості учнів 7–11 класів щодо попередження
торгівлі людьми в рамках Програми. Івано-Франківська
область,  2010–2011 навчальний рік.

v ДОДАТОК 6: Аналіз результатів початкового та кінцевого рівнів
поінформованості учнів 7–11 класів щодо попередження
торгівлі людьми у рамках Програми. Львівська область, 2010–
2011 навчальний рік.

v ДОДАТОК 7: Положення про проведення конкурсу-захисту
плакатів.
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ДОДАТОК 1

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

7 КЛАС

№ п/п Назва блоків і тем Всього

БЛОК 1. СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 4

1. Грані особистості 1

2. Бути собою 1

3. Як поважати себе 2

БЛОК 2. СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ 7

4. Усі ми різні, усі ми рівні 1

5. Сім’я в житті людини 1

6. Стереотипи та упередження 2

7. Безпека – небезпека 2

8. Моя поведінка в конфлікті/небезпечній ситуації 1

БЛОК 3. СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ 4

9. Як приймати рішення 2

10. Коло мого життєвого досвіду 2

БЛОК 4. СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ 3

11. Мої права та обов’язки 2

12. Я громадянин світу 1

Всього годин 18
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8 КЛАС

№ п/п Назва блоків і тем Всього

БЛОК 1. СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 3

1. Розуміти себе 3

БЛОК 2. СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ 6

2. Дружба, закоханість, кохання 2

3. Спілкування у безпечному Інтернеті 1

4. Соціальні ролі (гендерний аспект) 2

5. Дитяча праця 1

БЛОК 3. СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ 4

6. Розв’язання складних ситуацій (проблем) 2

7. Торгівля дітьми як небезпека життя 2

БЛОК 4. СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ 3

8. Розмаїття та єдність світу 2

9. Міжнародна солідарність проти найгірших форм 
дитячої праці 1

Всього годин 16

9 КЛАС

№ п/п Назва блоків і тем Всього

БЛОК 1. СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 4

1. Життєві цінності 2

2. Життя як цінність 2

БЛОК 2. СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ 4

3. Як будувати стосунки з іншими 2
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4. Як протидіяти тиску/як сказати «ні» 2

БЛОК 3. СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ 6

5. Мій добробут 2

6. Мій професійний вибір 2

7. Моє працевлаштування 1

8. Моє дозвілля 1

БЛОК 4. СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ 3

9. Суспільство і я 3

Всього годин 17

10 КЛАС

№ п/п Назва блоків і тем Всього

БЛОК 1. СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 4

1. Думки про щастя 1

2. Творець своєї долі 3

БЛОК 2. СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ 4

3. Сім’я і довіра 2

4. Торгівля людьми як порушення прав людини 2

БЛОК 3. СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ 4

5. Протидія негативним явищам у суспільстві 2

6. Моє дозвілля 2

БЛОК 4. СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ 3

7. Поїздка за кордон: за і проти 1

8. Міжнародне законодавство щодо протидії торгівлі
людьми, різних форм експлуатації 1

9. Міжнародне співтовариство у боротьбі проти 
торгівлі людьми 1

Всього годин 15
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11 КЛАС

№ п/п Назва блоків і тем Всього

1. ТРЕНІНГ 1. Особистісна гідність 3

2. ТРЕНІНГ 2. Безпека життя 3

3. ТРЕНІНГ 3. Громадянська позиція 3



Друже! 

Сьогодні Ти завершуєш участь у Програмі «Особиста гідність. Безпечна

поведінка. Громадянська позиція».

Звертаємося до Тебе з проханням відповісти на запитання, які зараз пе-

ред Тобою. Відверті та щирі відповіді сприятимуть Твоїй причетності до вдос-

коналення Програми у подальшому.

Уважно читай кожне запитання та варіанти відповідей. Той варіант від-

повіді, який Ти обереш, познач «пташечкою». Твої описи та пояснення (там,

де це Тобі пропонується) мають бути лаконічними але зрозумілими.

Анкета є анонімною, тому Тобі не обов’язково називати своє прізвище

та ім’я.

Наперед вдячні Тобі за відвертість!

1. Твоя стать:

r Чоловіча

r Жіноча

2. Твій вік: _______ років

3. Чи розумієш ти, що означають поняття «гідність» та «особиста

гідність»?:

r Так, розумію

r Ні, не розумію

r Важко відповісти

4. Як ти вважаєш, чи важливо для людини мати почуття особистої

гідності?:

r Так, важливо

r Ні, не важливо

r Важко відповісти
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Анкета слухачів програми (вихідна)



5. Чи маєш ти почуття власної гідності?:

r Так, маю

r Ні, не маю (переходь до запитання 7)

r Важко відповісти (переходь до запитання 7)

6.  Якщо на попереднє запитання ти відповів «так», то коротко опиши,

будь ласка, у чому виражається твоя особиста гідність: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

7.  Що для тебе означають поняття «безпека» та «небезпека»?:

r Безпека це_______________________________________________

r Небезпека це_____________________________________________

r Важко відповісти

8.  Як ти вважаєш, чи існує у твоєму житті якась небезпека?: 

r Так, існує.

r Ні, не існує (переходь до запитання 10 )

r Важко відповісти (переходь до запитання 10)

9.  Якщо на попереднє запитання ти відповів «так», то коротко опиши,

що саме для тебе є небезпечним:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

10.  Чи умієш ти сказати «НІ» на пропозицію зробити те, що тобі не

подобається?:

r Так, я умію твердо відмовитися

r Так, але тільки за певних умов

r Ні, я не умію відмовляти

11.  Чи є серед твоїх друзів, знайомих, сусідів ті, хто став потерпілим

(-ою) від насильства, експлуатації, торгівлі людьми:

r Так, є

r Ні, немає
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12.  Якщо в майбутньому тобі запропонують роботу за кордоном, то ти:

r Одразу залюбки погодишся

r Нізащо не погодишся

r Будеш довго думати, перш ніж дати відповідь

13.  Після закінчення школи ти плануєш:

r Отримати вищу / середню спеціальну освіту

r Влаштуватися на роботу

r Інше, що саме____________________

r Ще не визначився

14.  Де б ти хотів жити у майбутньому дорослому житті?:

r Там, де живу зараз

r В іншому місті, якому саме________________________

r В іншій країні, якій саме__________________________

r Свій варіант____________________________________

15.  Як ти вважаєш, чи існує в Україні проблема торгівлі людьми?:

r Так, існує.

r Ні, не існує 

r Важко відповісти

16.  Подумай,чи існує для тебе особисто небезпека стати потерпілим

(-ою) від торгівлі людьми? Поясни:

r Так, існує, тому що_______________________________________

r Ні, не існує , тому що _____________________________________

r Важко відповісти, тому що_________________________________

17.  Чи варто, на твою думку, розглядати з підлітками проблему торгівлі

людьми? Поясни:

r Так , тому що ____________________________________________

r Ні, тому що _____________________________________________
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18.  Які форми спілкування з метою отримання знань, на твою думку, є

найбільш дієвими (можеш відзначити всі форми, які вважаєш такими):

r Бесіда

r Лекція

r Тренінг

r Вправа

r Гра

r Рольова гра

r Диспут

r Дебати

r Інші, які саме____________________________________________

19.  Чи вважаєш ти себе поінформованою людиною щодо того як не

стати жертвою експлуатації, насилля, торгівлі людьми?:

r Так, вважаю

r Ні, не вважаю

r Важко відповісти

20.  Чи змінилося твоє ставлення до себе протягом…... Поясни:

r Так, змінилося, а саме_____________________________________

r Ні, не змінилося, тому що _________________________________

r Важко відповісти

21.  Чи змінилося твоє ставлення до інших людей?:

r Так, змінилося, а саме_____________________________________

r Ні, не змінилося, тому що__________________________________

r Важко відповісти

22.  Чи змінилося твоє ставлення до власної діяльності (свідомого

вибору професії)?:

r Так, змінилося, а саме_____________________________________

r Ні, не змінилося, тому що__________________________________

r Важко відповісти
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23.  Чи змінилося твоє ставлення до навколишнього світу. Поясни:

r Так, змінилося, а саме_____________________________________

r Ні, не змінилося, тому що _________________________________

r Важко відповісти

24.  Які теми Програми були для тебе найбільш корисними (перерахуй

всі, які вважаєш такими):

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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1. Розподіл респондентів за
статтю (осіб жіночої та
чоловічої статі):

Вхідне анкетування:  83 (61%) – жіно-

чої статі і 53 (39%) – чоловічої.

Вихідне анкетування: 233 ( 58%) – жі-

ночої статі і 167 (42%) – чоловічої. 

2. Розподіл респондентів за
класами:

Вхідне анкетування:

7  клас – 38 (28%)

8  клас – 29 (21,3%)

9  клас – 28 (20,5%)

10 клас – 0  (0%)

11 клас – 41 (30,2%)
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ДОДАТОК 3

Аналіз результатів початкового  та кінцевого рівнів
поінформованості учнів 7–11 класів щодо попередження
торгівлі людьми в рамках  Програми «Особиста гідність.

Безпека життя. Громадянська позиція».

Автономна Республіка Крим,  2010–2011 навчальний рік.

У вхідному анкетуванні брали участь 136 учнів Білогірського та Кіровсь-

кого районів, у вихідному  –  400 (усього опрацьовано 536 анкет).

Діаграма 1. Розподіл респондентів за статтю



Вихідне анкетування:

7  клас – 75 (18,8%)

8  клас – 63 (15,8%)

9  клас – 90 (22,4%)

10 клас – 32 (8%)

11 клас –140 (35%)

Питання анкетування  стосувалися

розуміння учнями основних компо-

нентів зазначеної Програми («гід-

ність», «безпека», «громадянська пози-

ція») та ставлення  дітей до проблеми

торгівлі людьми.

3. Відповіді респондентів  щодо
розуміння  поняття «гідність» та
«особиста гідність»  розподіли-
лися наступним чином:

розуміють поняття «гідність» та «осо-

биста гідність» – 88 осіб у вхідному

анкетуванні (64,7% опитаних), та 349

осіб у заключному анкетуванні

(87,2%);

не розуміють дані поняття – 14 осіб  у

вхідному анкетуванні (10,3%) та 0 осіб

у заключному (0%); 

відповідь «складно відповісти»  у вхід-

ному анкетуванні обрали 34 особи

(25%) та 51 особа у заключному анке-

туванні (12,8%).
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Діаграма 2. Розподіл респондентів за класами

Діаграма 3. Відповідь респондентів на запитання
«Чи розумієш ти, що означають поняття «гідність»,

«особиста гідність?»



4. На запитання: «Як ти вважаєш,
чи важливо для людини мати
почуття особистої гідності?» –
респонденти відповіли:

Вхідне анкетування:

Серед опитаних почуття особистої

гідності і почуття власної гідності вва-

жають за важливе мати 71,4% (97 ді-

тей), не важливо – 8 % (11 дітей),

важко відповісти 20,6% респондентів

(28 дітей).

Заключне анкетування:

Відповідь «Так, для людини важливо

мати почуття власної гідності» обрали

87,2 % (349 дітей), ніхто не відповів,

що «не важливо», 12,8 % (51 особа)

було складно відповісти на запитання.

5. Запитання «Чи маєш ти
почуття власної гідності?»

Вхідне анкетування:

Відповідь «так, маю» обрали 54,4%

опитаних (74 дитини), відповідь «ні»

обрали 11,6% опитаних (16 дітей),

важко відповісти на дане запитання

було 34% опитаних (46 осіб).

Вихідне анкетування:

Відповідь «так, маю» обрали 87,8%

опитаних (351 дитина), відповідь «ні»

обрали 3% (12 дітей), важко відповісти

на дане запитання було 9,2% опита-

них (37 осіб).
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Діаграма 4. Відповіді респондентів на запитання 
«Як ти вважаєш, чи важливо для людини мати почуття

особистої гідності?»

Діаграма 5. «Чи маєш  ти почуття власної гідності»



6. На запитання «У чому
виражається твоя особиста
гідність?» на етапі вхідного
анкетування  учні в більшості не
змогли дати відповідь. Вони
зазначали дотримання своїх
слів та принципів,
відповідальність за свої вчинки. 

Вихідне анкетування:

Близько 27 % дітей не надали ніякої

відповіді, 21% назвали риси характеру

(«Я – добра, порядна, ввічлива, добро-

зичлива тощо людина»). Але порів-

няно з вхідними, відповіді дітей були

більш різноманітними та змістов-

ними. На думку дітей, особиста гід-

ність виражається через:

v повагу до себе та навколишнього

світу, 

v наявність свого «Я», 

v моральні цінності,

v відповідальність за свої вчинки,

v свою індивідуальність та непов-

торність, 

v здатність не бути приниженою

особистістю, 

v дотримання своїх принципів, 

v поціновування свого вибору;

v відстоювання своїх прав, не по-

рушуючи права інших;

v відмову робити те, чого не хочеш,

уміння твердо сказати «ні».

Багато дітей запорукою гідності на-

звали зростання в хорошій сім’ї.

7. Запитання «Що означають
поняття «безпека», «небезпека?»

Вхідне анкетування:

для дітей безпека – це коли є:

v відсутність небезпеки – 32 %,

v впевненість у своєму оточенні

— 17%;

v решта респондентів (51%) не на-

дали відповідей на це запитання.

Поняття «небезпека» учні розуміють

як те, що загрожує життю, – 29%, не-

впевненість у власному оточені та

власних силах – 35%. Решта респон-

дентів відчували труднощі при відпо-

віді на це запитання.

Вихідне анкетування:

Поняття «безпека»  більшість респон-

дентів розтлумачили як «відсутність

загрози для життя та здоров’я»:

v ситуації, які не несуть шкоди фі-

зичному і психічному здоров’ю;

v впевненість у сьогоднішньому

дні, у своєму майбутньому;

v впевненість, що ти захищений;

v відсутність страху;

v знаєш, до кого можна звернутися

по допомогу в разі потреби.

Під «небезпекою» учні розуміють те,

що загрожує життю та повноцінному

існуванню:

Небезпека – це коли:

v є відчуття загрози для власного

чи чужого життя, здоров’я;
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v передчуття чогось поганого;

v невпевненість;

v насильство, експлуатація, торгів-

ля людьми;

v почуття тривоги за своє життя

та здоров’я.

Важко відповісти на запитання було

8% опитаних.
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8. Запитання «Як ти вважаєш, чи
існує в твоєму житті якась
небезпека?»

Вхідне анкетування:

Відповіді на це запитання розділилися

таким чином: так, існує небезпека –

29%, ні, не існує – 47%, важко відпові-

сти - 24%.

Вихідне анкетування:

Відповідь «так, існує» обрали 79,5%

опитаних (318 осіб), відповідь «ні, не

існує» обрали 8,5% опитаних (34 ди-

тини), важко відповісти було 12% опи-

таних (48 дітей).

Діаграма 8. Відповідь респондентів на запитання 
«Як ти вважаєш, чи існує в твоєму житті якась небезпека?»

9. Запитання «Що є
небезпечним?» 

Вхідне анкетування:

Небезпечними, на думку дітей на

цьому етапі, є стихійні лиха, війна,

втрата близьких людей, зґвалтування,

вбивство, крадіжки. Не прокоменту-

вали відповідь на це запитання 76%

опитаних.

Вихідне анкетування:

Небезпекою для опитаних є : 

v втрата близької людини; 

v стихійне лихо; 

v насильство;

v випадкові знайомства; 

v спілкування в Інтернеті; 

v природні катастрофи. 

Торгівлю людьми небезпекою на-

звали 32,5 % респондентів. Жодної від-

повіді на це запитання не дало 37,5%

опитаних.



10. Запитання «Чи умієш ти
сказати «Ні» на пропозицію
зробити те, що тобі не
подобається?» 

Вхідне анкетування:

Відповідь «так, я умію твердо відмови-

тися» обрали 33% опитаних (45 ді-

тей), відповідь «ні, я не вмію відмови-

тися» – 22,1% опитаних (30 дітей).

Скажуть «ні», але за певних обставин

– 44,9% опитаних (61 особа). 

Вихідне анкетування: 

Твердо відмовитися зможуть 79% (316

дітей),  2,2% (9 чоловік) не вміють від-

мовлятися від пропозиції, яка не по-

добається. Відмовляться, але тільки за

певних умов 18,8% (75 осіб).

12. Запитання «Якщо в
майбутньому тобі запропонують
роботу за кордоном, ти...»

Вхідне анкетування:

На роботу за кордоном одразу ж по-

годяться 19,1% опитаних (26 дітей),

будуть довго думати, перш ніж дати

відповідь, 61,8% опитаних (84 ди-

тини), нізащо не погодяться на ро-

боту за кордоном  19,1% (26 дітей).
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Діаграма 10. Відповідь респондентів на запитання
«Чи умієш ти сказати «ні» на пропозицію зробити те,

що тобі не подобається?»

11. У 14% респондентів серед знайомих є ті, хто потерпів від  насильства, екс-

плуатації, торгівлі людьми.  Характерно, що майже всі ці респонденти  дали

відповідь, що ніколи не погодяться на роботу за кордоном.

Діаграма 12. «Якщо у майбутньому тобі
запропонують роботу за кордоном, ти...»



Вихідне анкетування:

У заключному анкетуванні зменшився

відсоток дітей, які одразу ж залюбки

погодяться на роботу за кордоном –

7,3% (29 дітей), значно збільшився від-

соток дітей, які нізащо не погодяться,

– 54,7% опитаних (219 дітей) та відсо-

ток дітей, які будуть довго думати, перш

ніж дати відповідь – 38% (152 особи).

13. Запитання «Після закінчення
школи ти плануєш...»

Вхідне анкетування:

Після закінчення школи 68% учнів (93

особи) планують отримати вищу освіту,

ще не визначилися 22% (30 дітей) і

влаштуватися на роботу планує 10%

(13 дітей).

Вихідне анкетування:

Збільшилася кількість дітей, які після

школи планують навчатися та отри-

мувати вищу/середню спеціальну освіту

– 80% опитаних (320 осіб). Зменшився

відсоток дітей, які планують після за-

кінчення школи влаштуватися на ро-

боту – 5% (20 дітей). Порівняно змен-

шилася кількість дітей, які ще не ви-

значилися – 15% (60 осіб). 

14. Запитання «Де б ти хотів
жити у майбутньому дорослому
житті?»

Вхідне анкетування:

Майбутнім місцем проживання учні

назвали:
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Діаграма 13. Відповідь респондентів на запитання
«Що ти плануєш після закінчення школи?»



v місце, де живуть зараз – 35,2% (48

дітей); 

v інші міста України – 19.8% (27 ді-

тей); 

v Росію – 9% (12 дітей);

v інші міста Криму (Алушта, Ялта,

Сімферополь, Євпаторія та ін.) –

22,8% (31 дитина);

v інші країни(Великобританія, Фран-

ція, США) – 12% (16 осіб); 

v ще не визначилися із відповіддю –

1,2% (2 дітей).

Вихідне анкетування:

Майбутнім місцем проживання учні вва-

жають:

v місце, де живуть зараз – 43%;

v інші міста України – 6%;

v Росію – 6%;

v інші міста Криму (Алушта, Ялта,

Сімферополь, Євпаторія та ін.)  –

28%; 

v інші країни(Великобританія, Ту-

реччина, Італія тощо) – 8,5%;

v ще не визначилися з відповіддю –

8,5 %.

15. Запитання «Чи існує торгівля
людьми в Україні?»:

Вхідне анкетування:

48% (65дітей) вважають, що так, існує;

28%  (38 дітей) – ні, не існує, важко від-

повісти на запитання 33 дітям (24%).
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Діаграма 14. Відповідь респондентів на запитання
«Де б ти хотів жити у майбутньому дорослому житті?»



Вихідне анкетування:

Значно збільшилася кількість дітей, які

вважають, що проблема торгівлі людь-

ми в Україні існує – 91% (364 дитини).

Важко відповісти на дане запитання

9%  опитаних (36 дітей).

16. Запитання «Подумай, чи існує
для тебе особисто небезпека
стати потерпілим (-ою) від
торгівлі людьми. Поясни...»

Вхідне анкетування:

Небагато дітей у вхідному анкетуванні

зазначили, що можуть стати потерпі-

лими від торгівлі людьми – 12,5%(17

дітей). Ні, не можуть стати потерпілим

від торгівлі людьми – 63% (86 дітей),

тому що вони вміють за себе постояти

і цьому можна запобігти у своїй країні.

Важко відповісти на це запитання 9,5%

(13 дітей) (бо над цим не задумувалися).

І не відповіли на це запитання 15%

опитаних (20 дітей).

Вихідне анкетування:

Існування небезпеки від торгівлі людь-

ми підтверджують близько 45% рес-

пондентів («від цього ніхто не застра-

хований», але підкреслюють, що по-

трібно бути поінформованим). Ні, не

можуть стати потерпілим від торгівлі

людьми 43%, тому що вони вважають

себе обережними, дотримуються пра-

вил власної безпеки, вміють за себе по-

стояти. Важко відповісти на це запи-

тання 5% (бо над цим не задумувалися).

І не відповіли на це запитання 7 % опи-

таних.
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Діаграма 16. Відповідь респондентів на запитання
«Чи існує для тебе особисто небезпека стати

потерпілим (-ою) від торгівлі людьми?»

Діаграма 15. Відповідь респондентів на запитання
«Чи існує торгівля людьми в Україні?»



17. Запитання «Чи варто, на твою
думку, розглядати з підлітками
проблему торгівлі людьми.
Поясни...»

Вхідне анкетування:

Вважають за необхідне розглядати з

підлітками проблему торгівлі людьми

59% (тому що підлітки легко потрап-

ляють у небезпеку). І не вважає цю

проблему актуальною 41%.

Вихідне анкетування:

Необхідність розглядати з підлітками

проблему торгівлі людьми поділяють

майже 98% респондентів (вважають

проблему актуальною, бажають бути

проінформованими, щоб уникнути не-

безпек). 2% опитаних  вважають, що

ця інформація «лякає, створює зайві

проблеми» тощо. 
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Діаграма 17. Відповідь респондентів на запитання
«Чи варто розглядати з підлітками проблему торгівлі

людьми. ?»

18. Запитання «Які форми спілкування з метою отримання знань,
на твою думку, є найбільш дієвими?»

Вхідне анкетування:

Найбільш відомою формою для учнів виявилися  бесіди та  лекції.

Вихідне анкетування:

З метою отримання знань з проблеми торгівлі людьми найбільш дієвими учні

вважають тренінг, вправи, гру, рольову гру; менш дієвими – лекцію та бесіду,

майже не відзначили диспут та дебати.



19. Запитання «Чи вважають себе
учні поінформованими щодо
того, як не стати потерпілим від
експлуатації , насильства,
торгівлі людьми?» 

Вхідне анкетування:

40% опитаних (54 дитини) вважають

себе поінформованими щодо того, як

не стати потерпілим від торгівлі людь-

ми; 48% було важко відповісти на це

запитання (65 дітей); 5% опитаних не

вважають себе поінформованими (7

дітей), і 7% опитаних (10 дітей) зовсім

не відповіли на дане запитання.

Вихідне анкетування:

Поінформованими з даних питань вва-

жають себе 85% опитаних (340 дітей).

Важко відповісти на запитання щодо

власної поінформованості 11,5% опи-

таних (46 дітей). Вважають себе не по-

інформованими 3,5% (14 дітей). 
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Діаграма 19. Відповідь респондентів на запитання
«Чи вважаєш ти себе поінформованою людиною

щодо того, як не стати потерпілим від експлуатації ,
насильства, торгівлі людьми??»

20. Запитання «Чи змінилося
твоє ставлення до себе
протягом...?»

Вихідне анкетування:

Ставлення до себе змінилось у 59%

респондентів («змінив погляди на

життя», «стала обережнішою», «зрозу-

міли, що світ може бути небезпеч-

ним», «стали більш впевненими у

собі», «більше розумію себе та інших»,

«стала більше цінувати життя», «зро-

зуміли, що таке людська гідність»).

Решті було важко відповісти.

21. Запитання «Чи змінилося
твоє ставлення до інших
людей?»

Вихідне анкетування:

Ставлення до інших людей змінилось

майже в тих самих пропорціях, мо-

тиви цих змін різні: «більше поважаю

інших людей», «розумію, що потрібно

бути уважним до проблем іншої лю-

дини (особливо тих, хто потрапив у

рабство)», приблизно 5% вказали, що

стали менше довіряти людям, розча-

рувалися в них.



22. Запитання «Чи змінилося
твоє ставлення до власної
діяльності (свідомого вибору
професії)?»

Вихідне анкетування:

Ставлення до свідомого вибору про-

фесії змінили 19% («оберу актуальну

для нашого регіону професію», «опа-

ную таку професію, щоб не шукати

роботи за кордоном»), 27% учнів не

змінили ставлення, решті було важко

відповісти.

23. Запитання «Чи змінилося
твоє ставлення до
навколишнього світу. Поясни».

Вихідне анкетування:

Складним для відповіді виявилось пи-

тання для 50% учнів. У 48 % ставлення

змінилося («зрозуміла, що світ небез-

печний», «у світі відбуваються події,

про які ми навіть не здогадувались»);

2% зазначили, що відношення не змі-

нили.

24. Найбільш цікавими та
корисними темами учні
назвали:

«Бути собою», «Життєві цінності»,

«Професійний вибір», «Безпека

життя», «Генограма», «Творець своєї

долі», «Торгівля людьми», «Стереотипи

нашого життя», «Конфлікти», «Думки

про щастя», документальні фільми,

ігри «Галопом по Європах!» та «Рожеві

окуляри».

ВИСНОВОК:

Базуючись на порівнянні даних вхід-

ного та вихідного опитувань, слід за-

значити, що протягом проекту в сві-

домості та житті учнів Білогірського

та Кіровського регіонів  відбулися

значні зміни.

Якщо на етапі знайомства респон-

денти доволі невпевнено визначали

поняття «гідність» та «особиста гід-

ність»  (64,7%), то вихідні дані свід-

чать, що майже всі респонденти

(87,2%) розуміють поняття «гідність»

та «особиста гідність» (хоча подекуди

наповнюють їх іншим значенням –

риси характеру, особисті якості…).

Було важко відповісти 25 та 12% від-

повідно.

Почуття власної гідності у дітей під-

вищилось з 54.4% до 87,8%(хоча вони

не завжди точно ідентифікують по-

няття), приблизно 3%  зараз відзна-

чають, що його в них немає.

Значний відсоток дітей не зміг дати

відповідь на запитання про те, у чому

виражається власна гідність, незва-

жаючи на те, що зазначили, що мають

його.

Особиста гідність, на думку більшості

опитаних, це – повага до себе та ото-

чуючого світу, наявність свого «Я», мо-

ральні цінності. Також особистою гід-

ністю вважають відповідальність за

свої вчинки, свою індивідуальність та

неповторність, дотримання своїх
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принципів, здатність не бути прини-

женою особистістю і мати права. Ба-

гато дітей назвали запорукою гідності

зростання в хорошій сім’ї.

Слід звернути увагу на те, що у вхід-

ному анкетуванні діти «небезпеку»

оцінювали  лише як загрозу для здо-

ров’я,  війну, хуліганів, погану компа-

нію, наркоманію. З її наявністю погод-

жувалися 29% відсотків дітей.  На

існування небезпеки у вихідному ан-

кетуванні   вказали 79,5%. Швидше за

все, це можна пояснити набутими на-

вичками ідентифікації небезпек. Тор-

гівлю людьми як небезпеку назвали

32,5 % респондентів. 

Під впливом тематичних занять

вміння твердо відмовитися в небез-

печній ситуації підвищилось у дітей з

33% до 79%, тих, хто не вміє відмови-

тись, стало 2,2% (проти 22,1%).

Пропозиції роботи за кордоном наші

діти стали сприймати більш кри-

тично: значно зріс відсоток дітей, які

нізащо не погодяться – 54,7% опита-

них (219 дітей) та відсоток дітей, які

будуть довго думати, перш ніж дати

відповідь – 38% (152 особи). 

Збільшилася кількість дітей, які після

школи планують продовжити на-

вчання та отримувати вищу/середню

спеціальну освіту – 80% опитаних (320

осіб). Зменшився відсоток дітей, які

планують після закінчення школи

влаштуватися на роботу – 5% (20 дітей).

Порівняно зменшилася кількість дітей,

які ще не визначилися – 15% (60 осіб). 

Схожими в обох регіонах є плани ді-

тей після закінчення школи. Більшість

із них планують отримати освіту

(близько 80%), влаштуватися на ро-

боту – 5%, ще не визначилися 15% (що

доволі дивно в кінці навчального

року).

Значно збільшилася кількість дітей,

які планують залишитись  жити в

своєму регіоні та інших містах Криму,

України.  Кількість потенційних «міг-

рантів» зменшилася.

Обізнаність про існування проблеми

торгівлі людьми зросла з 48%   до 91%. 

Значно збільшилася кількість учнів,

які трактують проблему торгівлі

людьми як можливу для себе та інших

(підвищився рівень знань про методи

вербування та перевезення).

Необхідність розглядати з підлітками

проблему торгівлі людьми поділяють

майже 98% респондентів (вважають

проблему актуальною, бажають бути

інформованими, щоб уникнути не-

безпек). 2% опитаних  вважають, що

ця інформація «лякає», «створює зайві

проблеми» тощо. На етапі вхідного

анкетування тільки 59% учнів від-

значили важливість цієї теми.

З метою отримання знань щодо цієї

проблеми найбільш дієвими учні вва-

жають тренінг, вправи, гру, рольову

гру; менш дієвими – лекцію та бесіду,

майже не відзначені диспут та дебати.
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Вважають себе поінформованим

щодо того, як не стати потерпілим від

експлуатації, насильства, торгівлі

людьми, 85% респондентів (проти

40%  на початку).

Ставлення до себе змінилося у 59%

респондентів («змінив погляди на

життя», «стала обережнішою», «зрозу-

міли, що світ може бути небезпеч-

ним», «стали більш впевненими у

собі», «більше розумію себе та інших»,

«стала більше цінувати життя», «зро-

зуміли, що таке людська гідність»).

Решті було важко відповісти.

Ставлення до інших людей змінилося

майже в тих самих пропорціях, мо-

тиви цих змін різні: «більше поважаю

інших людей», «розумію, що потрібно

бути уважним до проблем іншої лю-

дини (особливо тих, хто потрапив у

рабство)», приблизно 5% вказали, що

стали менше довіряти людям, розча-

рувались в них.

Ставлення до свідомого вибору про-

фесії змінили 19% («оберу актуальну

для нашого регіону професію», «опа-

ную таку професію, щоб не шукати

роботу за кордоном»), 27% учнів не

змінили ставлення, решті було важко

відповісти.

Найбільш цікавими та корисними те-

мами учні назвали:

«Бути собою», «Життєві цінності»,

«Професійний вибір», «Безпека

життя», «Генограма», «Творець своєї

долі», «Торгівля людьми», «Стереотипи

нашого життя», «Конфлікти», «Думки

про щастя», документальні фільми,

ігри «Галопом по Європах!» та «Рожеві

окуляри».
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Згідно з інформацією, наданою

відділами освіти Новоазовського та

Володарського районів Донецької

області 09.09.2010 р., у 2010–2011 на-

вчальному році 39 класів (511 учнів)

взяли участь у впровадженні Про-

грами виховних заходів «Особиста

гідність. Безпека життя. Громадянська

позиція» (Володарський район – 19

класів (365 учнів); Новоазовський

район – 10 класів (146 учнів). За час

роботи за Програмою до її реалізації

у Новоазовському районі були за-

лучені нові класи та учні, тому кон-

тингент учасників збільшився.

У вхідному анкетуванні взяли

участь 87 учнів (17%), у вихідному –

300 (60%): Володарський район 138

учнів (44%); Новоазовський район –

162 учня (100%).

За час роботи за Програмою

зросла кількість учнів, які розуміють

поняття «гідність», «особиста гідність»

(85% – на початку роботи, 92% – на-

прикінці навчального року). Підлітки

вважають, що для людини важливо

мати почуття особистої гідності (95%

у вхідному та вихідному анкетуванні),

але не всі його мають. Тільки 84%

старшокласників зазначили, що у них

є почуття власної гідності (90% – Но-

воазовський район, 77% – Володарсь-

кий район). Цей показник за час ро-

боти за Програмою в середньому зріс

на 6% (78% – вхідне анкетування, 84%

– вихідне). 

У чому ж, з точки зору підлітків,

виражається їх особиста гідність (Див.

Додаток 3.1, 3.2)? Спектр відповідей

доволі широкий – від наявності пев-

них моральних якостей до поведін-

кових реакцій. Майже у всіх анкетах

респонденти пояснили поняття «без-

пека», «небезпека» (Додаток 3.2). Для

більшості дітей «безпека» – це той

стан людини, коли вона почуває себе

захищеною, коли нічого  не загрожує

близьким та рідним, добробуту, здо-

ров’ю та життю людини. «Небезпека»

– це дискомфорт та почуття страху,

загроза для життя та здоров’ю лю-

дини.

Виріс відсоток учнів, які вва-

жають, що у їхньому житті є небезпека

– 42% (вхідне анкетування), 46% – ви-

хідне (50% - Новоазовський район,
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42% - Володарський район). Що ж для

підлітків є небезпечним? Це загрози

техногенного та соціального харак-

теру (Додаток 3.2).

71% старшокласників на запи-

тання анкети «Чи умієш ти сказати

«ні» на пропозицію зробити те, що

тобі не подобається?» (вхідне та ви-

хідне анкетування) дали позитивну

відповідь: тобто, вони вміють твердо

відмовляти.  

Якщо у майбутньому учасникам

Програми запропонують роботу за

кордоном, то 25% (вихідне анкету-

вання) учнів нізащо не погодяться, а

75% будуть думати, перш ніж дати від-

повідь. 

Майже 80% старшокласників у

майбутньому збираються, перш за все,

отримати вищу або спеціальну

освіту(75% – вхідне анкетування) чи

влаштуватися на роботу (6%).

44% респондентів після закін-

чення школи мають бажання залиши-

тися в рідних містах, 36% – поїхати. 

На запитання анкети «Чи існує

для тебе особисто небезпека стати по-

терпілим від торгівлі людьми»? 48%

відповіли «так» (показник зріс на 10%).

Взагалі 84% старшокласників вва-

жають що проблема торгівлі людьми

в Україні є дуже актуальною, тому її

обов’язково треба розглядати  (92%  у

вхідному та вихідному анкетуванні). 

10% підлітків знають людей, які

вже стали жертвами торгівлі людьми,

насильства, експлуатації. У своїх від-

повідях діти, перш за все, зазначають

випадки насильства, як фізичного так

і морального (Додаток 3.2). 90% дітей

із такими випадками не стикалися.

92% опитаних виступають за те,

що з підлітками  треба розглядати

проблеми торгівлі людьми, насиль-

ства. Які ж форми спілкування вони

вважають найбільш дієвими? Це, перш

за все, бесіда – 65% (57% – Ново-

азовський район; 75% – Володарсь-

кий район), тренінг – 64% (73% – Но-

воазовський район, 50% –

Володарський район), гра – 56% (59%

та 52% відповідно) (докладно в До-

датку 3.2). Як бачимо, там, де Про-

грама впроваджувалася більш активно

(Новоазовський район), відсоток ді-

тей, яким подобається працювати в

формі тренінгу з використанням ак-

тивних форм та методів роботи, є до-

волі високим.

81% старшокласників вважає

себе досить поінформованими щодо

того, як не стати потерпілим від екс-

плуатації, насильства, торгівлі

людьми.

Цікавими є відповіді учасників

впровадження Програми на запи-

тання №20,21,22 та 23 вихідної ан-

кети. Як ми бачимо, відсоток опита-

них, які кажуть, що їх ставлення до

себе змінилося, є дуже невисоким –

44% (44% – Новоазовський район,

43% – Володарський район). 46% змі-

нили своє ставлення до інших людей,
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почали їх розуміти, прислуховуватися

до порад. 34% змінили своє ставлення

до власної діяльності, 41% – до навко-

лишнього світу. 

Ми бачимо, що в цілому впро-

вадження Програми виховних заходів

«Особиста гідність. Безпека життя.

Громадянська позиція» було  своєчас-

ним та мало позитивні наслідки. Але

відсутність системного підходу до

викладання запропонованого мате-

ріалу, використання окремих вправ

або окремих блоків, призначених для

іншої вікової групи, добре ілюструє

помилки в роботі та  причини відсут-

ності бажаного результату. 

У 2011–2012 навчальному році

навчальні заклади Новоазовського та

Володарського районів Донецької

області будуть продовжувати працю-

вати за Програмою виховних заходів

«Особиста гідність. Безпека життя.

Громадянська позиція».
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Порівняльний аналіз вхідного та вихідного анкетування учнів 7–11
класів Новоазовського та Володарського районів Донецької області,

учасників впровадження Програми виховних заходів «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

ДОДАТОК 4.1

№ Запитання анкети
Вхідна анкета Вихідна анкета

Кільк.
виборів % Кільк.

виборів %

1 2 3 4 5 6

1. Стать Чоловіча 33 38% 116 39%

Жіноча 54 62% 184 61%

Загальна кількість 87 300

2. Вік 12 років 6 7% 20 7%

13 років 21 24% 67 22%

14 років 30 34% 78 26%

15 років 11 13% 58 19%

16 років 12 14% 44 15%

17 років 7 8% 33 11%

3. Чи розумієш ти поняття «гідність»,
«особиста гідність»?

Так, розумію 74 85% 275 92%

Ні, не розумію 5 6% 4 1%

Важко відповісти 8 9% 21 7%

4. Як ти вважаєш, чи важливо для людини
мати почуття особистої гідності?

Так, важливо 82 95% 282 94%

Ні, не важливо 2 2% 7 2%

Важко відповісти 3 3% 11 4%

5, Чи маєш ти почуття
власної гідності?

Так, маю 68 78% 251 84%

Ні, не маю 1 1% 8 3%

Важко відповісти 18 21% 41 13%

8, Як ти вважаєш, чи існує у
твоєму житті якась небезпека?

Так 37 42% 139 46%

Ні 32 37% 91 30%

Важко відповісти 18 21% 70 24%

10. Чи умієш ти сказати «ні» на пропозицію
зробити те, що тобі не подобається?

Так, я вмію твердо відмовити 62 71% 214 71%

Так, але тільки за певних умов 22 25% 77 26%

Ні, я не умію відмовляти 3 3% 9 3%
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№ Запитання анкети
Вхідна анкета Вихідна анкета

Кільк.
виборів % Кільк.

виборів %

1 2 3 4 5 6

12. Якщо у майбутньому тобі запропонують
роботу за кордоном,то ти:

Одразу залюбки погодишся 7 8% 0 0%

Нізащо не погодишся 50 57% 74 25%

Будеш довго думати, перш ніж
дати відповідь

30 34% 226 75%

13. Після закінчення школи ти плануєш: Отримати вищу/середню спец.
освіту

65 75% 232 77%

Влаштуватися на роботу 6 7% 19 6%

Інше 0 0% 0 0%

Ще не визначився 16 18% 49 16%

14. Де б ти хотів жити у майбутньому до-
рослому житті?

Там, де живу зараз 43 49% 132 44%

В іншому місті 29 34% 108 36%

В іншій країні 12 14% 45 15%

Свій варіант 3 3% 15 5%

15. Як ти вважаєш, чи існує в Україні про-
блема торгівлі людьми?

Так, існує 70 80% 252 84%

Ні, не існує 1 1% 9 3%

Важко відповісти 16 19% 39 13%

16. Чи існує для тебе особисто небезпека
стати потерпілим від торгівлі людьми?

Так, існує 33 38% 145 48%

Ні, не існує 24 28% 75 25%

Важко відповісти 30 34% 80 27%

17, Чи варто розглядати з підлітками про-
блему торгівлі людьми?

Так 80 92% 276 92%

Ні 7 8% 24 8%

18, Які форми спілкування з метою отри-
мання знань ти знаєш?

Бесіда 78 90% 196 65%

Лекція 67 77% 134 45%

Тренінг 60 69% 192 64%

Вправа 45 52% 88 29%

Гра 48 55% 167 56%

Рольова гра 27 31% 104 35%

Диспут 39 45% 62 21%

Дебати 18 21% 73 24%

19. Чи вважаєш ти себе поінформованою
людиною щодо того, як не стати потер-
пілим від експлуатації, насильства, тор-
гівлі людьми?

Так, вважаю 60 69% 243 81%

Ні, не вважаю 6 7% 6 2%

Важко відповісти 21 24% 51 17%
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Порівняльний аналіз вхідного та вихідного анкетування учнів 7–11
класів Новоазовського та Володарського районів Донецької області,

учасників впровадження Програми виховних заходів «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

ДОДАТОК 4.2

№ Запитання анкети

Новоазовський
район

Володарський 
район

Загальний
результат

Кільк.
виборів % Кільк.

виборів % Кільк.
виборів %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Стать Чоловіча 67 49 116 39%

Жіноча 95 89 184 61%

Загальна кількість 162 138 300

2. Вік 12 років 13 7 20 7%

13 років 43 24 67 22%

14 років 33 45 78 26%

15 років 14 44 58 19%

16 років 30 14 44 15%

17 років 29 4 33 11%

3. Чи розумієш ти поняття «гід-
ність»,«особиста гідність»?

Так, розумію 146 90% 129 93% 275 92%

Ні, не розумію 3 2% 1 1% 4 1%

Важко відповісти 13 8% 8 6% 21 7%

4. Як ти вважаєш, чи важливо для
людини мати почуття особистої
гідності?

Так, важливо 155 96% 127 92% 282 94%

Ні, не важливо 5 3% 2 1% 7 2%

Важко відповісти 2 1% 9 7% 11 4%

5, Чи маєш ти почуття
власної гідності?

Так, маю 145 90% 106 77% 251 84%

Ні, не маю 5 3% 3 2% 8 3%

Важко відповісти 12 7% 29 21% 41 13%

8, Як ти вважаєш, чи існує у
твоєму житті якась небезпека?

Так 81 50% 58 42% 139 46%

Ні 51 31% 40 29% 91 30%

Важко відповісти 30 19% 40 29% 70 24%

10. Чи умієш ти сказати «ні» на
пропозицію зробити те, що тобі
не подобається?

Так, я вмію твердо відмовити 109 67% 105 76% 214 71%

Так, але тільки за певних умов 45 28% 32 23% 77 26%

Ні, я не умію відмовляти 8 5% 1 1% 9 3%
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1 2 3 4 5 6 7 8

12. Якщо у майбутньому тобі запро-
понують роботу за кордоном,то
ти:

Одразу залюбки пого-
дишся

0 0 0 0 0 0%

Нізащо не погодишся 33 20% 41 30% 74 25%

Будеш довго думати,
перш ніж дати відповідь

129 80% 97 70% 226 75%

13. Після закінчення школи ти пла-
нуєш:

Отримати вищу/середню
спец. освіту

128 79% 104 75% 232 77%

Влаштуватися на роботу 13 8% 6 4% 19 6%

Інше 0 0 0 0 0 0%

Ще не визначився 21 13% 28 20% 49 16%

14. Де б ти хотів жити у майбутнь-
ому дорослому житті?

Там, де живу зараз 60 37% 72 52% 132 44%

В іншому місті 64 39% 44 32% 108 36%

В іншій країні 25 15% 20 14% 45 15%

Свій варіант 13 8% 2 1% 15 5%

15. Як ти вважаєш, чи існує в Україні
проблема торгівлі людьми?

Так, існує 134 83% 118 85% 252 84%

Ні, не існує 4 2% 5 4% 9 3%

Важко відповісти 24 15% 15 11% 39 13%

16. Чи існує для тебе особисто не-
безпека стати потерпілим від
торгівлі людьми?

Так, існує 85 52% 60 44% 145 48%

Ні, не існує 32 20% 43 31% 75 25%

Важко відповісти 45 28% 35 25% 80 27%

17, Чи варто розглядати з підліт-
ками проблему торгівлі людьми?

Так 149 92% 127 92% 276 92%

Ні 13 8% 11 8% 24 8%

18, Які форми спілкування з метою
отримання знань ти знаєш?

Бесіда 92 57% 104 75% 196 65%

Лекція 60 37% 74 54% 134 45%

Тренінг 119 73% 73 50% 192 64%

Вправа 38 23% 50 36% 88 29%

Гра 95 59% 72 52% 167 56%

Рольова гра 53 33% 51 37% 104 35%

Диспут 37 23% 25 18% 62 21%

Дебати 44 27% 29 21% 73 24%

19. Чи вважаєш ти себе поінформо-
ваною людиною щодо того, як
не стати потерпілим від експлуа-
тації, насильства, торгівлі
людьми?

Так, вважаю 134 83% 109 79% 243 81%

Ні, не вважаю 2 1% 4 3% 6 2%

Важко відповісти 26 16% 25 18% 51 17%



Питання 6. У чому виражається
твоя особиста гідність? (варіанти

відповідей)

v «у почутті самооцінки»;

v «я добре та гідно себе поводжу у шко-

лі, не балуюсь»;

v «я можу за себе постояти, можу від-

стоювати свою думку»;

v «я маю власну думку і можу відпові-

дати за свої вчинки»;

v «я маю власну думку. Вмію відстою-

вати свої права»;

v «я маю власну думку, свої погляди на

життя і своє світосприйняття»;

v «якщо я щось накоїла, то зможу за

це відповісти»;

v «у повазі до людей похилого віку»;

v «я поважаю своїх рідних, сім’ю, до-

рослих, друзів»;

v «я могу за себя постоять и не дать в

обиду ни себя, ни человека, стоящего

рядом»;

v «я не нарушаю права других людей

и слежу за тем, чтобы не нарушали

мои»;

v «в гордости за свои умения, дости-

жения»;

v «в любви к активному отдыху, образу

жизни, в чувстве дружбы и чести»;

v «я считаю себя хорошим другом, я

уважаю свою работу и свои дости-

жения»;

v «я добра, поважаю інших людей, у

мене є розум, я завжди захищаю своїх

друзів»;

v «у силі, розумі, хоробрості. Я ніколи

не дам себе образити»;

v «в том, что я бескорыстный»;
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20, Чи змінилося твоє ставлення до
себе? (Варіанти наведених при-
чин див. в кінці таблиці)

Так, змінилося 72 44% 59 43% 131 44%
Ні, не змінилося 14 9% 19 14% 33 11%
Важко відповісти 76 47% 60 43% 136 45%

21, Чи змінилося твоє ставлення до
інших людей? (Варіанти наведе-
них причин див. в кінці таблиці)

Так, змінилося 75 46% 62 45% 137 46%

Ні, не змінилося 13 8% 20 14% 33 11%

Важко відповісти 74 46% 56 41% 130 43%

22, Чи змінилося твоє ставлення до
власної діяльності? (Варіанти на-
ведених причин див. в кінці таб-
лиці)

Так, змінилося 67 41% 35 25% 102 34%

Ні, не змінилося 30 19% 34 25% 64 21%

Важко відповісти 65 40% 69 50% 134 45%

23, Чи змінилося твоє ставлення до
навколишнього світу? (Варіанти
наведених причин див. в кінці
таблиці)

Так, змінилося 72 44% 52 38% 124 41%

Ні, не змінилося 14 9% 25 18% 39 13%

Важко відповісти 76 47% 61 44% 137 46%



v «могу выражать свои мысли без ру-

гани»;

v «не курю, не пью, занимаюсь спор-

том, имею уважение среди друзей,

близких, знакомых»;

v «ни под кого не подстраиваюсь и не

прогибаюсь. Умею постоять за себя»;

v «я усвідомлюю свій громадянський

обов’язок, маю позитивні моральні

якості»;

v «я можу вчасно відповісти «ні»;

v «никто не посмеет меня специально

унизить или обидеть. Это как честь

– ее надо беречь смолоду»;

v «я нікому не дозволяю принижувати

себе»;

v «у меня есть своя жизненная позиция,

своя точка зрения. Я не плыву по

течению».

Питання 7. Що для тебе
означають поняття «безпека» та
небезпека»? (варіанти відповідей)

Безпека – це…

v «стан людини, яка знаходиться у без-

печному місці»;

v «коли людина почуває себе комфорт-

но та може дати оцінку ситуації»;

v «коли у тебе все в повному порядку»;

v «коли тобі нічого не загрожує»;

v «коли ти почуваєш себе захищеним»;

v «когда человек находится в состоя-

нии покоя, счастливая жизнь»;

v «спокойствие за свою жизнь»;

v «безопасные условия для проживання

и проведения свободного времени»;

v «стан довкілля, коли не існує загрози

для добробуту, здоров’я, життя лю-

дини»;

v «відчуття спокою за себе і за рідних». 

Небезпека – це …

v «те, що людині загрожує»;

v «екстремальна ситуація, у якій життя

людини в загрозі»;

 v «коли ти потрапляєш у якусь хале-

пу»;

v «дискомфорт та почуття страху»;

 «хвороба, страх»; 

v «физический либо моральный вред»;

v «боязнь чего-то, кого-то, неуверен-

ность в том, что ты в полной без-

опасности»;

v «опасность для здоровья и жизни».

Питання 9. Що саме для тебе є
небезпечним? (варіанти

відповідей)

v «для мене існує небезпека в май-

бутньому. Зміна оточення та пізнання

нового – це може бути також небез-

печним»;

v «небезпечним є все навкруги, якщо

неправильно себе поводити»;

v «когда возвращаешься домой по тем-

ноте»;

v «теракти у країні»;

v «якщо я попаду в якусь дурну компа-
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нію, якщо на мене нападуть»;

v «сучасні нові заводи, промислова

техніка, тобто усе те, що створила

людина»;

v «для нас у цей час все є небезпеч-

ним»;

v «небезпека є завжди, мало що може

трапитись»;

v «подозрительные личности, новые,

незнакомые люди»;

v «незнакомые люди, чужая страна»;

v «чужая страна, чужой круг людей»;

v «потерять близких людей, друзей»;

v «люди, живущие в большом городе,

представляют для меня опасность»;

v «общение с людьми, которые не вы-

зывают доверия, стихийные бед-

ствия, чрезвычайные ситуации»;

v «потрапити у рабство, стати жертвою

насилля»;

v «я маю погані оцінки і можу стати

бідним, якщо не буду вчитися»;

v «погрози у вбивстві когось із рідних»;

v «залишитися на самоті у незнайо-

мому місті з людьми, котрих я вперше

бачу».

Питання 16. Чи існує для тебе
особисто небезпека стати
потерпілим від торгівлі
людьми? (варіанти відповідей)

Так, існує. Тому що. . . 

v «неможливо передбачити усе»;

v мне завжди друзі можуть бути

справжніми»;

v «ніколи не знаєш, які тебе оточують

люди»;

v «від усього не заховаєшся»;

v «не знаешь заранее, что будет зав-

тра»;

v «я довірлива людина»;

v «зараз є багато людей, які торгують

людьми, і я можу стати потерпілою

від них»;

v «риск есть у всех»; 

v «професіонали своєї справи заманять

у тенета і найосвіченіших»;

v «є багато спокус»;

v «сейчас много людей, жаждущих на-

живиться на чужом горе»;

v «саме зараз є багато злих людей».

Ні, тому що . . .

v «я могу избежать этого»;

v «я обережна»;

v «я не розмовляю з незнайомцями»;

v «меня защищают мои родители»;

v «у мене є голова на плечах»;

v «я думаю перед тим, як щось зроби-

ти»;

v «я знаю, з ким спілкуватися, а з ким

ні»;

v «в мене є розум, я ніколи не буду

їхати за кордон»;

v «я вмію відрізнити людей, у яких

гарні наміри, від тих, у кого погані»;

v «мене не манять солодкі обіцянки

роботи за кордоном»;
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v «я ознайомлений з усіма правилами

поведінки в таких ситуаціях»;

v «я самовпевнена людина, яка конт-

ролює свої дії»;

v «я не общаюсь с людьми, которые

могут угрожать моей жизни»;

v «у нас в Володарске нет торговли

людьми»;

v «я не збираюсь погоджуватися на

дурні пропозиції»;

v «у Новоазовську спокійно».

Важко відповісти, тому що . . .

v «це може трапитись із будь ким»;

v «ніхто ні від чого не застрахований»;

v «я не зустрічалася з такою ситуаці-

єю»;

v «думаю, что мне не встретятся плохие

люди»;

Питання 17. Чи варто розглядати
з підлітками  проблему торгівлі
людьми? (варіанти відповідей)

Так, тому що …

v «це важливо»;

v «знання потрібні, щоб вміти захи-

стити себе»;

v «чтобы подростки не попали в такие

ситуации»;

v «мы должны знать, что к чему»;

v «чтобы не подвергаться опасности»;

v «щоб не потрапити у рабство, бути

обізнаними»;

v «владея этой информацией, шанс

стать потерпевшим от торговли

людьми уменьшается»;

v «чтобы не стать рабом в чужих ру-

ках»;

v «должны знать, что такая проблема

есть, и быть осторожнее»;

v «підлітки є найбажанішим товаром

у цій проблемі»;

v «предупрежден, значит вооружен»;

v «саме людей нашого віку викра-

дають»;

v «це дуже актуальна проблема, а під-

літки мало про це знають»;

v «підлітки довірливі та багато чого не

знають»;

v «багато підлітків хочуть навчатися

за кордоном»;

v «це соціальна проблема»;

v «многие в подростковом возрасте

могут сойти с правильного пути»;

v «в цьому віці ми найбільш необачли-

ві»;

v «підлітки будуть володіти інформа-

цією та розповсюджувати її».

Ні, тому що …

v «це неважливо»;

v «я про це навіть не думав»;

v «я не подвергаю себя опасности»;

v «це розмова не для нас»;

v «ми живемо у селі, до нас рідко за-

їжджають незнайомці».
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Питання 20. Чи змінилося твоє
ставлення до себе? (варіанти

відповідей)

Так, змінилося, а саме . . .

v «стала больше ценить себя»;

v «стал больше обращать внимание на

свои способности»;

v «я узнала больше о себе»;

v «стала себя ценить больше и уважать,

осознала, что делаю хорошие дела»;

v «я підняла свою самооцінку»;

v «я стала більш чуйною людиною»;

v «я почала дорослішати та почала оці-

нювати свої вчинки»;

v «я стала контролювати свої емоції»;

v «я узнала свои способности и теперь

знаю, к чему нужно стремиться»;

v «я почала вважати себе більш дорос-

лішою, а тому більш гідною та ро-

зумнішою, стала себе поважати»;

v «я зрозумів, що треба цінити своє

життя»;

v «я чувствую себя взрослым, лич-

ностью»;

v «я стала краще розуміти свої потре-

би»;

v «став уважнішим до самого себе»;

v «тепер я ставлюся до всього більш

відповідально»;

v «я вважаю, що тепер мене ніхто не

зможе продати».

Ні, тому що . . .

v «тут нічого немає нового»;

v «я  к себе и так нормально относи-

лась»;

v «я завжди залишаюся собою».

Питання 21. Чи змінилося твоє
ставлення до інших людей?
(варіанти відповідей)

Так, а саме . . .

v «я понял, что не всем людям можно

доверять»;

v «зрозумів, що від незнайомих можна

очікувати небезпеки»;

v «перевіряй, перед тим як довіряти»;

v «стал остерегаться незнакомых лю-

дей»;

v «стала добрішою до інших людей,

почала їх розуміти»;

v «я хочу більше спілкуватися з іншими

людьми»; 

v «я помічаю як добрі, так і погані вчин-

ки людей»;

v «я почала звертати увагу на проблеми

оточуючих»;

v «якщо зможу допомогти людям у чо-

мусь, буду допомагати»; 

v «я научилась ценить людей, видеть в

них больше хорошего»;

v «я навчилася ставити себе на їхнє

місце та входити у їхню ситуацію,

бачити переваги інших людей».
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Питання 22. Чи змінилося твоє
ставлення до власної діяльності?
(варіанти відповідей)

Так, а саме . . .

v «я стал глубже продумывать свои дей-

ствия»;

v «я стал смотреть в будуще, думать о

будущем»;

v «я понял, что выбирая профессию,

нужно просчитать все условия и воз-

можности»;

v «я твердо вирішив про свою майбут-

ню професію»;

v «професію буду обирати тільки зва-

жено»;

v «перед тим як щось зробити, треба

добре подумати»;

v «я почав серйозно замислюватися

над майбутнім»;

v «більш ретельно переглядаю всі ва-

ріанти щодо вибору майбутньої про-

фесії»;

v «тепер я знаю, що мені потрібно у

майбутньому»;

v «я буду вчитися у своїй країні»;

Ні, а саме . . .

v «я вже все вирішила для себе»;

v «я уверена в своих действиях»;

v «мой выбор профессии не изме-

нился»;

v «моя діяльність і так є безпечною».

Питання 23. Чи змінилося твоє
ставлення до навколишнього
світу? (варіанти відповідей)

Так, а саме . . .

v «он, оказывается, очень агрессивен»;

v «я почав цінувати все навколо себе»;

v «зрозуміла, що світ не такий добрий

та веселковий»;

v «я другими глазами посмотрела на

мир»;

v «я поняла, что люди везде одинако-

вые»;

v «я побачив світ з іншої сторони»;

v «я хочу зробити щось для навко-

лишнього світу»;

v «я поважаю себе та навколишній світ»;

v «я зрозуміла, що світ такий краси-

вий!»;

v «я зрозуміла, що навколишній світ

треба берегти»;

v «я більше замислююсь над пробле-

мами суспільства»;

v «я стала позитивно относиться к

миру»;

v «жду лучшего в этой стране»;

v «в Украине сейчас кризис, но есть

перспективы из него выбраться».

Ні, а саме . . .

v «я лише отримав знання»;

v «світ є головною загрозою для лю-

дини»;

v «світ як був злим, таким і залишився»;

v «я не хочу его изменять».
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Питання 24. Які теми Програми
були для тебе найбільш
корисними?

7 клас

Блок «Ставлення до себе»

Тема:  Грані особистості.

Тема: Бути собою.

Тема: Як поважати себе.

Блок «Ставлення до інших»

Тема: Всі ми різні, всі ми рівні.

Тема: Сім’я в житті людини.

Тема:  Стереотипи та упередження.

Тема: Безпека – небезпека.

Тема: Моя поведінка в конфлікті /

небезпечній ситуації.

Блок «Ставлення до навколишнього

світу»

Тема: Мої права та обов’язки.

Тема: Я громадянин світу.

8 клас

Блок «Ставлення до інших»

Тема: Спілкування у безпечному

Інтернеті.

Тема: Соціальні ролі (гендерний

аспект).

9 клас

Блок «Ставлення до себе»

Тема:  Життєві цінності.

Тема:  Життя як цінність.

Блок «Ставлення до інших»

Тема:  Як будувати стосунки з

іншими.

Тема:  Як протистояти тиску / як

сказати «ні».

Блок «Ставлення до діяльності»

Тема:  Мій професійний вибір.

Тема  Моє працевлаштування.  

Тема:  Моє дозвілля.

Блок «Ставлення до навколишнього

світу»

Тема:  Суспільство і я.

10 клас

Блок «Ставлення до себе»

Тема:  Думки про щастя.

Блок «Ставлення до інших»

Тема: Сім’я і довіра.

Тема: Торгівля людьми як порушення

прав людини.

Блок «Ставлення до навколишнього

світу»

Тема: Поїздка за кордон: за і проти.

118



Опрацьовано 467 анкет учнів 7–11 класів у Городенківському та Рога-

тинському районах Івано-Франківської області, зокрема:

v 99 анкет учнів 7 класів;

v 115 анкет учнів 8 класів;

v 85 анкет учнів 9 класів;

v 93 анкети учнів 10 класів;

v 75 анкет учнів 11 класів. 

Питання 1: Чи розумієш ти, що означають поняття «гідність» та
«особиста гідність»?

Питання2: Як ти вважаєш, чи важливо для людини мати почуття
особистої гідності?
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Аналіз результатів початкового рівня поінформованості
учнів 7–11 класів щодо попередження торгівлі людьми в
рамках Програми виховних заходів «Особиста гідність.

Безпека життя. Громадянська позиція»

Івано-Франківська область, 2010–2011 навчальний рік.

ДОДАТОК 5

Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 83% 2% 15%
8 клас/13–14 років 79% 3% 18%
9 клас/14–15 років 85% 2% 13%
10 клас/15–16 років 86% 3% 11%

11 клас/16–17 років 88% 3% 9%

Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 89% 1% 10%
8 клас/13–14 років 98% 0% 2%
9 клас/14–15 років 100% 0% 0%
10 клас/15–16 років 89% 1% 10%

11 клас/16–17 років 93% 0% 7%



Питання 3: Чи маєш ти почуття власної гідності?

На думку дітей, особиста гідність виражається у тому, коли:

v людина дотримується свого слова;

v має життєві принципи і дотримується їх;

v має мету і досягне її;

v у сварці ніколи не миритися першим;

v може постояти за себе;

v знає собі ціну і ніколи не дозволяє знущатися з себе і говорити, що я

гірший за когось;

v впевнена, що права, і відстоює свою думку;

v не дає себе образити;

v відстоює свої права;

v цінує свій вибір;

v не буде робити того, чого не хоче;

v не дозволяє маніпулювати собою, використовувати в різних цілях;

v поважає себе, не принижується перед іншими людьми, не принижує ін-

ших;

v не дає себе принижувати.

Гідність – це почуття провини, сорому, коли зробив щось погане. Гідність –

це чесність.

Гідність притаманна кожній людині, але не всі можуть описати її на словах.

Значний відсоток дітей не зміг дати відповідь на дане питання.
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Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 64% 3% 33%
8 клас/13–14 років 75% 3% 22%
9 клас/14–15 років 94% 0% 6%
10 клас/15–16 років 84% 4% 12%

11 клас/16–17 років 80% 4% 16%



Питання 4: Як вважаєш, чи існує у твоєму житті небезпека?

На думку, дітей безпека – це коли:

v ведеш безпечний спосіб життя;

v тобі нічого не загрожує;

v певна захищеність від усіх факторів навколишнього середовища;

v можеш вільно пересуватися і тобі нічого не загрожує;

v все добре і немає чого хвилюватися;

v ситуація, яка не несе шкоди фізичному і психічному здоров’ю;

v впевнений у своєму майбутньому.

Небезпека – це коли:

v не почуваєшся впевнено;

v щось загрожує;

v переслідує щось негарне;

v може статися щось погане;

v чогось боюся;

v невпевнений;

v ситуація, яка несе шкоду психічному і фізичному здоров’ю.

Питання 5: Чи умієш ти сказати «ні» на пропозицію зробити те, що
тобі не подобається?
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Клас/вік Так Ні Так, за певних умов

7 клас/12–13 років 45% 18% 36%
8 клас/13–14 років 53% 20% 27%
9 клас/14–15 років 51% 15% 34%
10 клас/15–16 років 66% 10% 24%

11 клас/16–17 років 59% 13% 28%

Клас/вік Так Ні Так, за певних умов

7 клас/12–13 років 70% 23% 7%
8 клас/13–14 років 71% 18% 10%
9 клас/14–15 років 58% 42% 0%



Питання 6: Якщо у майбутньому тобі запропонують роботу за
кордоном, ти…

Питання 7: Після школи ти плануєш…

Питання 8: Де б ти хотів жити у майбутньому дорослому житті?
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Клас/вік Так Ні Так, за певних умов

10 клас/15–16 років 56% 13% 31%

11 клас/16–17 років 78% 5% 17%

Клас/вік Так Ні Будеш довго думати

7 клас/12–13 років 9% 9% 82%
8 клас/13–14 років 13% 10% 82%
9 клас/14–15 років 7% 2% 91%
10 клас/15–16 років 13% 28% 59%

11 клас/16–17 років 12% 9% 79%

Клас/вік Продовжити
освіту

Влаштуватися на
роботу Не визначився Інше

7 клас/12–13 років 16% 67% 16% 1%
8 клас/13–14 років 20% 62% 17% 2%
9 клас/14–15 років 61% 34% 5% 0
10 клас/15–16 років 60% 37% 2% 1%

11 клас/16–17 років 70% 20% 8% 2%

Клас/вік Там, де зараз
живу В іншому місті В іншій країні Свій варіант

7 клас/12–13 років 48% 24% 18% 9%
8 клас/13–14 років 44% 28% 24% 3%
9 клас/14–15 років 27% 48% 25% 0
10 клас/15–16 років 19% 37% 15% 0

11 клас/16–17 років 53% 32% 15% 0



Питання 9: Як ти вважаєш, чи існує в Україні проблема торгівлі
людьми?

Питання 10: Чи існує для тебе особисто небезпека стати
потерпілим (-ою) від торгівлі людьми?

Підлітки вважають, що небезпека стати потерпілим (-ою) від торгівлі людьми

існує, тому що є люди, які хочуть наживитися, може статися якась ситуація.

Не існує небезпеки стати потерпілим (-ою) від торгівлі людьми, тому що «я –

розумний, сильний, нікому не потрібний».

Питання 11: Чи варто розглядати проблему торгівлі людьми з
підлітками?
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Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 70% 7% 23%
8 клас/13–14 років 63% 10% 27%
9 клас/14–15 років 84% 14% 2%
10 клас/15–16 років 74% 6% 19%

11 клас/16–17 років 78% 4% 18%

Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 39% 21% 39%
8 клас/13–14 років 37% 20% 43%
9 клас/14–15 років 46% 12% 42%
10 клас/15–16 років 33% 25% 42%

11 клас/16–17 років 42% 37% 21%

Клас/вік Так Ні

7 клас/12–13 років 65% 28%
8 клас/13–14 років 68% 32%
9 клас/14–15 років 91% 39%
10 клас/15–16 років 60% 19%

11 клас/16–17 років 82% 17%



Висновок:

Учням було важко відповісти на запитання, чи розуміють вони поняття «гід-

ність» та «особиста гідність», чи важливо мати почуття особистої гідності. Ба-

гато дітей не розуміли значення цих понять. 

74% підлітків вважає, що проблема торгівлі людьми в Україні існує і її необхідно

розглядати з підлітками (73% дітей).

15% дітей не вважає себе поінформованими щодо того, як не стати потерпілим

(-ою) від експлуатації, насильства, торгівлі людьми, а 28% важко відповісти на

дане запитання.
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Опрацьовано 347 анкет учнів 7–11 класів, зокрема:

v 56 анкет учнів 7 класів;

v 86 анкет учнів 8 класів;

v 60 анкет учнів 9 класів;

v 90 анкет учнів 10 класів;

v 55 анкет учнів 11 класів. 

Питання 1: Чи розумієш ти, що означають поняття «гідність» та
«особиста гідність»?

Питання2: Як ти вважаєш, чи важливо для людини мати почуття
особистої гідності?
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Аналіз результатів вихідного рівня поінформованості учнів
7–11 класів щодо попередження торгівлі людьми у рамках

Програми виховних заходів «Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція»

Івано-Франківська область, 2010–2011 навчальний рік.

Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 88% 2% 10%
8 клас/13–14 років 86% 5% 8%
9 клас/14–15 років 95% 0 5%
10 клас/15–16 років 97% 0 3%

11 клас/16–17 років 95% 0 5%

Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 91% 0 9%
8 клас/13–14 років 86% 0 14%
9 клас/14–15 років 90% 5% 5%
10 клас/15–16 років 97% 0 3%

11 клас/16–17 років 98% 0 2%



Питання 3: Чи маєш ти почуття власної гідності?

На думку дітей, особиста гідність виражається у тому, коли людина:

v має власну точку зору і власну думку;

v впевнена у своїх вчинках і не принижується перед кимось;

v не звинувачує себе у прикрих вчинках, до яких не причетна;

v не принижує друзів і однокласників;

v допомагає людям;

v ставиться з повагою до себе і до інших;

v не дає себе образити;

v незалежна ні від кого, ніхто нею не керує;

v нікого не ображає, відстоює свої принципи, переконання;

v розуміє інтереси інших людей;

v гідно ставиться до самої себе і до інших людей.

Питання 4: Як вважаєш, чи існує у твоєму житті небезпека?

На думку дітей, безпека – це:

v певні обставини життя, коли почуваєшся захищеним;
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Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 73% 0 27%
8 клас/13–14 років 75% 0 25%
9 клас/14–15 років 75% 0 25%
10 клас/15–16 років 70% 0 30%

11 клас/16–17 років 82% 0 18%

Клас/вік Так Ні Так, за певних умов

7 клас/12–13 років 45% 18% 37%
8 клас/13–14 років 44% 30% 26%
9 клас/14–15 років 55% 20% 25%
10 клас/15–16 років 37% 33% 30%

11 клас/16–17 років 53% 16% 31%



v нічого не загрожує здоров’ю;

v все тихо і спокійно;

v ти можеш жити;

v впевненість, що ти захищений;

v захист і спокій;

v відсутність страху.

Питання 5: Чи умієш ти сказати «ні» на пропозицію зробити те, що
тобі не подобається?

Питання 6: Якщо у майбутньому тобі запропонують роботу за
кордоном, ти…

Питання 7: Після школи ти плануєш…
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Клас/вік Так Ні Так, за певних умов

7 клас/12–13 років 66% 2% 32%
8 клас/13–14 років 67% 2% 30%
9 клас/14–15 років 65% 0 35%
10 клас/15–16 років 73% 7% 20%
11 клас/16–17 років 81% 2% 17%

Клас/вік Так Ні Будеш довго думати

7 клас/12–13 років 13% 13% 74%
8 клас/13–14 років 12% 16% 72%
9 клас/14–15 років 10% 20% 70%
10 клас/15–16 років 7% 13% 80%

11 клас/16–17 років 5% 11% 84%

Клас/вік Продовжити
освіту

Влаштуватися на
роботу Не визначився Інше

7 клас/12–13 років 64% 9% 27% 0
8 клас/13–14 років 81% 9% 19% 0
9 клас/14–15 років 75% 5% 0 5%
10 клас/15–16 років 80% 3% 0 17%
11 клас/16–17 років 73% 25% 0 2%



Питання 8: Де б ти хотів жити у майбутньому дорослому житті?

Питання 9: Як ти вважаєш, чи існує в Україні проблема торгівлі
людьми?

Питання 10: Чи існує для тебе особисто небезпека стати
потерпілим (-ою) від торгівлі людьми?

Підлітки вважають, що небезпека стати потерпілим (-ою) від торгівлі

людьми існує, тому що  люди довірливі, необізнані, немає програми захисту у

державі, на даний час в Україні важко заробити гроші, і люди їдуть за кордон.

Не існує небезпеки стати потерпілим (-ою) від торгівлі людьми, тому

що «я обізнаний», «знаю, що робити», «не поїду за кордон».
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Клас/вік Там, де зараз
живу В іншому місті В іншій країні Свій варіант

7 клас/12–13 років 54% 20% 18% 8%
8 клас/13–14 років 60% 21% 7% 12%
9 клас/14–15 років 30% 25% 35% 10%
10 клас/15–16 років 43% 23% 20% 13%

11 клас/16–17 років 55% 25% 20% 0

Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 64% 4% 32%
8 клас/13–14 років 79% 2% 19%
9 клас/14–15 років 95% 0 5%
10 клас/15–16 років 83% 0 17%

11 клас/16–17 років 87% 0 13%

Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 30% 23% 46%
8 клас/13–14 років 53% 21% 26%
9 клас/14–15 років 55% 25% 20%
10 клас/15–16 років 47% 37% 16%

11 клас/16–17 років 35% 40% 25%



Питання 11: Чи варто розглядати проблему торгівлі людьми з
підлітками?

Учні пояснюють, що розглядати з підлітками проблему торгівлі людьми

потрібно, тому що підлітки краще будуть розуміти її, а тому будуть обереж-

ними, це допоможе попередити торгівлю людьми.

Питання 12: Чи вважаєш ти себе поінформованою людиною щодо
того, як не стати жертвою експлуатації, насилля, торгівлі людьми?

Питання 13: Чи змінилося твоє ставлення до себе?

Учні вважають, що вони навчилися прислухатися до порад, почали ро-

зуміти себе.
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Клас/вік Так Ні

7 клас/12–13 років 84% 16%
8 клас/13–14 років 98% 2%
9 клас/14–15 років 95% 5%
10 клас/15–16 років 83% 17%

11 клас/16–17 років 92% 8%

Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 54% 5% 41%
8 клас/13–14 років 58% 42% 0
9 клас/14–15 років 60% 10% 30%
10 клас/15–16 років 70% 7% 23%

11 клас/16–17 років 88% 5% 7%

Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 22% 4% 74%
8 клас/13–14 років 29% 3% 68%
9 клас/14–15 років 33% 4% 63%
10 клас/15–16 років 28% 8% 64%

11 клас/16–17 років 25% 15% 60%



Питання 14: Чи змінилося твоє ставлення до інших людей?

Підлітки почали вбачати в людях позитивні риси, розуміти інших, краще

придивлятися до людей.

Питання 15: Чи змінилося твоє ставлення до власної діяльності
(свідомого вибору професії)?

Питання 16: Чи змінилися твоє ставлення до навколишнього світу?

Учні вважають, що не все так просто у житті, є відповідальність.
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Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 43% 9% 48%
8 клас/13–14 років 49% 8% 43%
9 клас/14–15 років 33% 11% 56%
10 клас/15–16 років 48% 6% 46%

11 клас/16–17 років 45% 8% 47%

Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 18% 15% 67%

8 клас/13–14 років 27% 12% 61%
9 клас/14–15 років 38% 10% 52%
10 клас/15–16 років 32% 20% 48%

11 клас/16–17 років 21% 44% 35%

Клас/вік Так Ні Важко відповісти

7 клас/12–13 років 28% 11% 61%

8 клас/13–14 років 31% 8% 61%
9 клас/14–15 років 36% 18% 46%
10 клас/15–16 років 39% 10% 61%

11 клас/16–17 років 38% 13% 49%



Найбільш корисними діти назвали теми «Дружба, закоханість, кохання»,

«Як поважати себе», «Мої права і обов’язки», «Мій професійний вибір», «Доз-

вілля», «Цінність людського життя», «Спілкування в безпечному Інтернеті»,

«Сім’я», «Торгівля людьми». 

Також діти відзначають корисними ігри «Рожеві окуляри», «Галопом по

Європах»» та перегляд і обговорення фільмів «Ліля назавжди» та «Станція при-

значення – життя».

Висновок

За період впровадження Програми виховної роботи з питань протидії

торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» на

8% зросла обізнаність дітей щодо розуміння понять «гідність», «особиста гід-

ність». Діти краще усвідомили, у чому виражається їх особиста гідність.

На 4% зросла кількість дітей, які зуміють сказати «Ні» на пропозицію

зробити те, що не подобається.

На 2% зменшилася кількість дітей, які одразу залюбки погодяться на ро-

боту за кордоном, що свідчить про розуміння небезпек, які існують у житті.

На 17% зросла кількість підлітків, які вважають, що проблему торгівлі

людьми необхідно розглядати з підлітками, що свідчить про ефективність

впровадження Програми виховної роботи «Особиста гідність. Безпека життя.

Громадянська позиція».
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1. Розподіл респондентів за
статтю (осіб жіночої і чоловічої
статі):

Вхідне анкетування –  65 дітей (60,2%)

жіночої статі і 43 дитини (39,8%) чо-

ловічої.

Вихідне анкетування – 176 дітей

(58,7%) жіночої статі і 124 дитини

(41,3%) чоловічої.

2. Розподіл респондентів за
віком (вікова категорія):

Вхідне анкетування:

12 років – 2 особи (1,9%);
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Аналіз результатів початкового та кінцевого рівнів
поінформованості учнів 7–11 класів щодо попередження

торгівлі людьми у рамках Програми виховних заходів
«Особиста гідність. Безпечна поведінка. Громадянська

позиція»

Сокальській р-н,  Львівська область,  2010–2011 навчальний рік.

У вхідному анкетуванні взяли участь 108 дітей, у вихідному  –  300 дітей-

учасників Програми «Особиста гідність. Безпечна поведінка. Громадянська

позиція». Усього опрацьовано 408 анкет.

Кількісний та якісний аналіз початкового та кінцевого рівнів поінфор-

мованості учнів, які брали участь у Програмі, тенденції та проміжні висновки

наведені нижче.

ДОДАТОК 6

Діаграма 1. Розподіл респондентів за статтю



13 років – 20 осіб (18,5%);

14 років – 49 осіб (45,4%);

16 років – 11 осіб (10,2%);

17 років – 6 осіб (5,5%).

Вихідне анкетування:

12 років – 9 осіб (3%);

13 років – 68 осіб (14,3%);

14 років – 86 осіб (28,7%);

15 років – 77 осіб (25,7%);

16 років – 56 осіб (18,7%);

17 років – 29 осіб (9,6%).

3. У відповідь на запитання щодо
розуміння поняття «гідність»,
«особиста гідність» опитані дали
відповідь:

що вони розуміють поняття «гідність»

та «особиста гідність» – 82 особи у

вхідному анкетуванні (76% опитаних),

та 281 особа  у заключному анкету-

ванні (91%);

не розуміють дані поняття – 16 осіб  у

вхідному анкетуванні (14,5%) та 7 осіб

у заключному (2,3%); 

відповідь «важко відповісти»  у вхід-

ному анкетуванні обрали 10 осіб (9,5

%) та 20 осіб у заключному анкету-

ванні (6,7%).
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Діаграма 2. Розподіл респондентів за класами

Діаграма 3. Відповідь респондентів на запитання
«Чи розумієш ти, що означають поняття «гідність»,

«особиста гідність?»



4. Запитання «Як ти вважаєш, чи
важливо для людини мати
почуття особистої гідності?»
респонденти зазначили:

Вхідне анкетування:

Серед опитаних почуття власної гід-

ності важливо мати 81% (87 дітей), ні,

не важливо – 10 % (11 дітей), важко

відповісти 9% респондентам (10 ді-

тей).

Заключне анкетування:

Відповідь «так, важливо мати для лю-

дини почуття власної гідності» об-

рали 95,7%(287 дітей), 0,3% (1 дитина)

відповіли, що «не важливо», 4% (12 ді-

тей) було важко відповісти на дане за-

питання.

5. Запитання «Чи маєш ти
почуття власної гідності?»

Вхідне анкетування:

Відповідь «так, маю» обрали 66,6%

опитаних (72 дитини), відповідь «ні»

обрали 4,6% опитаних (5 дітей),

важко відповісти на дане запитання

було 28,8% опитаних (31 дитина).

Вихідне анкетування:

Відповідь «так, маю» обрали 77% опи-

таних (231 дитина), відповідь «ні» об-

рали 2% (6 дітей), важко відповісти на

дане запитання було 21% опитаних

(63 дитини).
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Діаграма 4. Відповіді респондентів на запитання 
«Як ти вважаєш, чи важливо для людини мати почуття

особистої гідності?»

Діаграма 5. «Чи маєш  ти почуття власної гідності»



6. На думку дітей, ознаками
особистої гідності є:

Вхідне анкетування

v наявність власної (своєї) точки

зору, думки;

v дотримання своїх слів;

v відповідальність за свої вчинки, 

v дотримання своїх принципів, не

бути приниженою особистістю

і мати свої права.

Гідність, на думку опитаних, повинна

бути притаманна кожній людині, але

не всі респонденти змогли відповісти,

що включає дане поняття.

Значний відсоток дітей (27%) не

змогли дати відповідь на дане питання,

незважаючи на те, що зазначили у себе

почуття власної гідності.

Вихідне анкетування:

Що стосується вихідного анкету-

вання, то відповіді дітей на запитання

стали різноманітнішими і змістовні-

шими. На думку дітей особиста гід-

ність виражається у тому, коли лю-

дина:

v має власну точку зору і власну

думку;

v знає, чого вартує як особистість,

має власні цінності, переконання,

досягнення;

v не принижує друзів і одноклас-

ників;

v ставиться з повагою до себе і до

інших;

v нікого не ображає, не дає себе в

образу, відстоює свої принципи,

переконання;

v розуміє та поважає потреби, ін-

тереси інших людей;

v гідно ставиться до самої себе і

до інших людей.

v дотримується свого слова;

v має життєві принципи і дотри-

мується їх;

v має мету і досягне її;

v уміє слухати і говорити;

v відстоює свої права, не порушую-

чи права інших;

v цінує свій вибір;

v не буде робити того, чого не

хоче, уміє твердо сказати «Ні»;

v не дозволяє маніпулювати со-

бою;

v почуття провини, сорому, коли

зробила щось погане;

v чесність, щирість, толерантність.

7. Запитання «Що означають
поняття «безпека», «небезпека»?»

Вхідне анкетування:

Поняття «безпека» та «небезпека» діти

розуміють досить буквально. Зокрема,

для дітей безпека – це, коли:

v життя є безпечним – 27%,
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v є впевненість у своєму оточенні

– 10%;

v є впевненість у власній силі са-

мозахисту – 10%, 

Решта респондентів(53%) не дали

жодних відповідей на дане запитання.

Поняття «небезпека» учні розуміють

як те, що:

v загрожує життю – 18%;

v невпевненість у власному оточені

– 23%. 

Більшість опитаних вважають небез-

печним відчуття, коли чогось бояться

та некомфортно почувають себе в

оточуючому середовищі (13% опита-

них). Решта респондентів відчула

труднощі при відповіді на дане запи-

тання.

Вихідне анкетування:

Відповіді дітей на дане запитання у за-

ключному анкетуванні також стали

різноманітнішими та змістовнішими.

На думку дітей, безпека – це, коли:

v ведеш безпечний спосіб життя;

v ситуації не несуть шкоди фізич-

ному і психічному здоров’ю;

v тобі й іншим нічого не загрожує

(почуваєшся захищеним);

v можеш вільно пересуватися, і тобі

нічого не загрожує;

v все добре, і немає чого хвилю-

ватися;

v впевненість у сьогоднішньому

дні, у своєму майбутньому;

v впевненість, що ти захищений;

v відсутність страху;

v знаєш, до кого можна звернутися

по допомогу в разі потреби;

Небезпека – це, коли:

v не почуваєшся впевнено;

v є відчуття загрози власному чи

чужому життю, здоров’ю;

v передчуття чогось поганого;

v чогось боюся;

v невпевненість;

v почуття переслідування;

v ситуація, яка загрожує шкодою

психічному й фізичному здо-

ров’ю;

v напружена ситуація;

v насильство, експлуатація, торгів-

ля людьми;

v усвідомлення того, що певні чин-

ники можуть призвести до нега-

тивних наслідків;

v почуття тривоги за своє життя

та здоров’я.
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8. Запитання «Як ти вважаєш, чи
існує в твоєму житті якась
небезпека?»

Вхідне анкетування:

Відповіді на це запитання розділилися

таким чином: так, існує небезпека –

18%, ні, не існує – 50%, важко відпові-

сти – 32%.

Вихідне анкетування:

Відповідь «так, існує» обрали 48% опи-

таних (142 дитини), відповідь «ні, не

існує» обрали 24% опитаних (73 ди-

тини), важко відповісти було 28% опи-

таних (85 дітей).
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Діаграма 8. Відповідь респондентів на запитання 
«Як ти вважаєш, чи існує в твоєму житті якась

небезпека?»

9. Запитання «Що є
небезпечним?» 

Вхідне анкетування:

Слід зазначити, що відповіді дітей

були досить загальними. Небезпеч-

ними, на думку дітей, які брали участь

у Програмі, є втрата близької людини

– 4,6% (5 дітей), конфліктні ситуації –

3,7% (4 дитини), бандитизм – 6,5% (7

дітей), зґвалтування, вбивства і кра-

діжки  – 2,8% (3 дитини). Зовсім не

прокоментували відповідь на це запи-

тання 82,4% опитаних (89 дітей).

Вихідне анкетування:

Відповіді респондентів стали шир-

шими та змістовнішими, так, небез-

печним або небезпечними є:

v люди, які принижують гідність та

наражають на ризик життя інших;

v випадкові знайомства;

v спілкування в Інтернеті; 

v поїздка закордон, якщо ти не зна-

єш своїх прав, не обізнаний, як

себе захистити, убезпечити;

v природні катастрофи, стихійні

лиха; 

v навколишній світ;

v алкоголь, наркотики, цигарки;

v злочини, які чинять інші люди

(викрадення, вбивства, торгівля

тощо).

Невизначеність або невпевненість у

відповідях зустрічалася у 23 % респон-

дентів (на відміну 82% при вхідному

анкетуванні).



10. Запитання «Чи умієш ти сказати
«Ні» на пропозицію зробити те, що
тобі не подобається?» 

Вхідне анкетування:

Відповідь «так, я умію твердо відмовитися»

обрали 34,3% опитаних (37 дітей), відпо-

відь «ні, я не вмію відмовитися» – 29,6%

опитаних (32 дітей). Скажуть «ні», але за

певних обставин – 36,1% опитаних (39

дітей). 

Вихідне анкетування: 

Твердо відмовитися зможуть 54,3% (163

дитини); відмовитися, але тільки за пев-

них умов – 37,7% і 8% – не вміють відмов-

лятися від пропозиції, яка не подобається. 

12. Запитання «Якщо у
майбутньому тобі запропонують
роботу за кордоном, то ти...»

Вхідне анкетування:

На роботу за кордоном одразу ж пого-

дяться 14,8% опитаних (16 дітей), будуть

довго думати, перш ніж дати відповідь

59,3% опитаних (64 дитини), і нізащо не

погодяться на роботу за кордоном 25,9%

(28 дітей).

Вихідне анкетування:

У заключному анкетуванні зменшився

відсоток дітей, які одразу ж залюбки по-

годяться на роботу за кордоном – 2% (6

138

Діаграма 10. Відповідь респондентів на запитання
«Чи умієш ти сказати «ні» на пропозицію зробити

те, що тобі не подобається?»

11. На запитання заключного анкетування «Чиє серед твоїх друзів,
знайомих, сусідів ті, хто став потерпілим (-ою) від насильства, екс-
плуатації, торгівлі людьми?»  відповідь «так» дали 22 опитаних дітей (7,3%),

відповідь «ні, немає» обрали більшість респондентів (278 опитаних (92,7%).

Діаграма 12. «Якщо у майбутньому тобі
запропонують роботу за кордоном, ти...»



дітей); дещо збільшився відсоток дітей,

які нізащо не погодяться, 29% опита-

них (87 дітей), та відсоток дітей, які бу-

дуть довго думати, перш ніж дати від-

повідь – 69% (207 дітей).

13. Запитання «Після закінчення
школи ти плануєш...»

Вхідне анкетування:

Після закінчення школи 63,8% учнів

(69 дітей) планують отримати вищу

освіту, ще не визначилися 26,9%(29 ді-

тей) і влаштуватися на роботу планує

9,3%(10 дітей).

Вихідне анкетування:

Збільшилася кількість дітей, які після

школи планують продовжити на-

вчання та отримати вищу/середню

спец. освіту – 74,6% опитаних (224 ди-

тини). Майже таким самим залишився

відсоток дітей, які планують після за-

кінчення школи влаштуватися на ро-

боту – 9,7% (29 дітей). Порівняно змен-

шилася кількість дітей, які ще не

визначилися – 14,3% (43 дитини). Свій

варіант, зокрема піти в армію, запро-

понували 1,4%  (4 дитини).

14.  Запитання «Де б ти хотів
жити у майбутньому дорослому
житті?»

Вхідне анкетування:

Майбутнім місцем проживання нази-

вають те місце, де живуть зараз  35,2%

(38 дітей), інші міста України (Київ,
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Діаграма 13. Відповідь респондентів на запитання
«Що ти плануєш після закінчення школи?»



Луцьк, Львів) – 23,1% (25 дітей), інші

країни (Великобританія, Франція,

США) – 30,6% (33 дитини), ще не ви-

значилися із відповіддю 11,1% (12 ді-

тей).

Вихідне анкетування:

Хотіли б надалі проживати у тому

місці, де живуть зараз, 45,6% (137 ді-

тей), бажають жити в Україні, але в ін-

шому місті, 26,3% (79 дітей), все ж таки

змінити місце проживання на іншу

країну хотіли б 13,6% (41 дитина), що

порівняно з вхідним анкетуванням

менше. Свій варіант (ще не визна-

чився/-лася, де буде краща політична

та економічна ситуація, де зустріну

свою половинку, де будуть мої рідні, де

мені буде добре, буду почувати себе

комфортно тощо) запропонували

14,5% дітей (43 дитини).

15. Запитання «Як ти вважаєш,
чи існує в Україні проблема
торгівлі людьми?»

Вхідне анкетування:

Щодо запитання, чи існує торгівля

людьми в Україні, 53,7% опитаних (58

дітей) вважають, що так, існує; 24,1%

(26 дітей) – ні, не існує, і важко відпо-

вісти на запитання 22,2% (24 дитини).

Вихідне анкетування:

Значно збільшилася кількість дітей, які

вважають, що проблема торгівлі

людьми в Україні існує – 80,3% (241

дитина). Зменшилася кількість дітей,

які вважають, що проблеми торгівлі
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Діаграма 14. Відповідь респондентів на запитання
«Де б ти хотів жити у майбутньому дорослому житті?»

Діаграма 15. Відповідь респондентів на запитання
«Чи існує торгівля людьми в Україні?»



людьми в Україні не існує  – 10% (30

дітей). Важко було відповісти на дане

запитання 9,7%  опитаних (29 дітей).

16. Запитання «Подумай, чи
існує для тебе особисто
небезпека стати потерпілим
(-ою) від торгівлі людьми?
Поясни...»

Вхідне анкетування:

Досить низький відсоток дітей у вхід-

ному анкетуванні зазначив, що мо-

жуть стати потерпілими від торгівлі

людьми – 8,3%(9 дітей). Вони поясню-

ють це лише тим, що в Україні таке

явище існує.  Вважають, що не можуть

стати потерпілим від торгівлі людьми,

73,1% (79 дітей), тому що вони «дотри-

муються правил безпеки», «вміють за

себе постояти», «сильні духом», «цьому

можна запобігти у своїй країні». Важко

відповісти на це запитання 12,9% (14

дітей) (бо над цим не задумувалися).

Не відповіли на запитання 5,7% опи-

таних (6 дітей).

Вихідне анкетування:

Дещо збільшився відсоток дітей, які

вважають, що для них є ризик стати

потерпілими від торгівлі людьми – 32%

(96 дітей), тому що «досить багато лю-

дей є необізнаними», «відсутні соці-

альні програми захисту у державі», «на

даний час в Україні важко заробити

гроші, і люди їдуть за кордон».

Значно зменшився відсоток тих, хто

вважає, що такої небезпеки особисто
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Діаграма 16. Відповідь респондентів на запитання
«Чи існує для тебе особисто небезпека стати

потерпілим (-ою) від торгівлі людьми?»



для них не існує – 44,3% (133 дитини).

В основному, аргументація дітей зво-

дилася до того, що вони уміють ска-

зати «ні», в деякій мірі є обізнаними

щодо того, як не стати жертвою тор-

гівлі людьми та захистити себе, до-

тримуються безпечної поведінки,

знають свої права, законодавство.

Важко відповісти було 23,7% опита-

них (71 дитина).

17. Запитання «Чи варто, на твою
думку, розглядати з підлітками
проблему торгівлі людьми?
Поясни...»

Вхідне анкетування:

Досить актуальним вважають розгляд

з підлітками проблеми торгівлі

людьми 73% (тому що «підлітки легко-

важні», «легко потрапляють у небез-

пеку», «ними можна торгувати», «бу-

вають різні підлітки», «така ситуація

склалася в країні», «скоро підемо в са-

мостійне життя», «потрібно бути добре

поінформованим»). Не вважають цю

проблему актуальною 27% (не знають,

що це таке, і вважають, що це – кримі-

нальна відповідальність).

Вихідне анкетування:

Збільшилася кількість дітей, які вва-

жають, що дану проблему слід розгля-

дати, тим паче з підлітками. Зокрема

95,7% підлітків (287 дітей) вважають,

що небезпека стати потерпілим (-ою)

від торгівлі людьми існує. Аргумента-

ція потрібності така: підлітки краще

будуть розуміти проблему, а тому бу-

дуть обережними, будуть обізнаними,

поінформованими; знатимуть, як за-

хистити себе у випадку виникнення

ризику стати потерпілим як за кордо-

ном, так і в Україні. 

4,3% опитаних (13 дітей) вважають, що

такої необхідності не існує, оскільки

вони достатньо обізнані і знають, як

себе захистити.

18. Запитання «Які форми
спілкування з метою отримання
знань, на твою думку, є
найбільш дієвими?»

Вхідне анкетування:

З метою отримання знань щодо цієї

проблеми найбільш прийнятною

формою для учнів є бесіда, лекція.

Вихідне анкетування:

Порівняно із вхідним анкетуванням,

учні зазначили значно більшу кіль-

кість ефективних форм спілкування з

метою отримання знань. Найбільш

дієвими, на думку опитаних, є тренінг,

рольова гра, гра, вправа, диспут, де-

бати. Учні одинадцятого класу серед

інших форм (не зазначених у анкеті)

назвали роботу в групах, мозковий

штурм.

19. Запитання «Чи вважаєш ти
себе поінформованою
людиною щодо того, як не стати
потерпілим від експлуатації ,
насильства торгівлі людьми?» 
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20. Запитання «Чи змінилося
твоє ставлення до себе
протягом...? Поясни».

Вихідне анкетування:

41,7% опитаних (125 дітей) вважають,

що протягом участі у Програмі дійсно

змінилося їхнє ставлення до самих

себе. В обґрунтуванні учні зазначили

наступні аргументи: почали краще ро-

зуміти себе, дізналися багато нового

про себе, пізнали себе краще; зрозу-

міли, що є індивідуальністю, що мають

почуття  власної гідності, більше по-

чали замислюватися про своє май-

бутнє, дізналися багато нового про

себе та інших, стали дорослішими.

17,3% опитаних (52 дитини) за-

значили, що їхнє ставлення до себе не

змінилося. Але у своїх поясненнях

вони зазначили, що стали більше ці-

нувати своє життя, себе, ретельніше

будуть обдумувати свій вибір, пропо-

зиції інших.

Важко відповісти на дане запитання
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Вхідне анкетування:

58,3% опитаних (63 дитини) вважають

себе поінформованими щодо того, як

не стати потерпілим від експлуатації,

насильства, торгівлі людьми; 26,9%

було важко відповісти на це запитання

(29 дітей); 4,6% опитаних не вважають

себе поінформованими (5 дітей), і

10,2% опитаних (11 дітей) зовсім не

відповіли на дане запитання.

Вихідне анкетування:

Зросла кількість дітей, які вважають

себе поінформованими щодо того, як

не стати жертвою торгівлі людьми,

експлуатації, насильства. Зокрема по-

інформованими з даних питань себе

вважають 77,7% опитаних (233 ди-

тини). Важко відповісти на запитання

щодо власної поінформованості 16,6%

опитаних (50 дітей). Майже такий са-

мий відсоток дітей вважає себе непоін-

формованими – 5,7% (17 дітей). 

Діаграма 19. Відповідь респондентів на запитання
«Чи вважаєш ти себе поінформованою людиною

щодо того, як не стати потерпілим від експлуатації ,
насильства, торгівлі людьми??»



було 41,1% опитаних (123 дитини).  В

якості аргументів вони написали, що

поглянули на себе з іншої сторони,

стали більш поінформованими, жит-

тєві пріоритети стали на свої місця, пе-

реосмислили себе, почали вірити у

себе, замислилися над життєвими про-

блемами, в тому числі глобальними.

Більшою мірою пояснення учасників,

яким було важко відповісти на дане за-

питання, свідчили про те, що став-

лення до себе в будь-якому випадку за-

знало змін. 

21. Запитання «Чи змінилося
твоє ставлення до інших людей?»

Вихідне анкетування:

52,7% опитаних (158 дітей) зазначили,

що їхнє ставлення до інших людей змі-

нилося. Так, учні вважають, що вони

навчилися прислухатися до порад до-

свідчених дорослих, почали краще ро-

зуміти себе та інших, навчилися «роз-

різняти» та розпізнавати людей, змінили

своє ставлення на краще до близьких,

членів сім’ї, друзів, однокласників. Деякі

зазначили, що стали обережнішими.

Не змінили своє ставлення до інших

людей 7% опитаних (21 дитина). Ча-

стина учнів не прокоментувала свою

відповідь, а частина зазначила, що їхня

думка про інших лише підтвердилася.

Важко відповісти на дане запитання

було 40,3% опитаних (121 дитина). В

основному,  вони зазначили, що став-

лення все ж змінилося.

22. Запитання «Чи змінилося
твоє ставлення до власної
діяльності (свідомого вибору
професії)?»

Вихідне анкетування:

Змінив своє ставлення до власної ді-

яльності (свідомого вибору професії)

41% опитаних (123 дитини).  У по-

ясненнях учні зазначили, що зрозу-

міли, ким прагнуть бути у майбутнь-

ому, яку професію краще обрати,

виходячи з реалій ринку праці. Також

серед відповідей респондентів зу-

стрічалися тези, що вони хотіли б бути

професіоналами в обраній професії.

Не змінило своє ставлення до власної

діяльності (свідомого вибору профе-

сії) 7,7% опитаних. В основному,  аргу-

менти респондентів зводилися до

того, що вони вже давно все вирішили

і зробили власний вибір.

Важко відповісти на дане запитання

було 51,3% опитаних (154 дитини). Пе-

реважна більшість дітей не прокомен-

тували свою відповідь. Деякі зазначили,

що краще пізнали світ професій, але

ще не до кінця усе вирішили та вва-

жають, що життя внесе свої корективи

у майбутньому.

23. Запитання «Чи змінилося
твоє ставлення до
навколишнього світу? Поясни»

Вихідне анкетування:

49,3% респондентів  (148 дітей) за-
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значили, що їхнє ставлення до навко-

лишнього світу змінилося. В аргумен-

тах вони зазначили, що світ прекрас-

ний, але він таїть у собі також багато

небезпек та труднощів, про які вони

не здогадувалися раніше.

23,7% респондентів (71 дитина) за-

значили, що їхнє ставлення до навко-

лишнього світу не змінилося. Свої від-

повіді не всі учні прокоментували, а

ті, хто дав відповідь, зазначили, що

вони як любили навколишній світ, так

і люблять.

27% респондентів (81 дитина) було

важко відповісти на дане запитання.

Учні вважають, що не все так просто у

житті, світ різноманітний, мінливий,

прекрасний і небезпечний водночас.

25. Запитання «Які теми
Програми були для тебе
найбільш корисними (зазначте
усі, які вважаєте такими...)?»

Найбільш корисними діти назвали

теми «Моя сім’я» та «Моя майбутня

сім’я», «Думки про щастя», «Дружба, за-

коханість, кохання», «Як розуміти, по-

важати себе», «Мої права і обов’язки»,

«Мій професійний вибір», «Дозвілля»,

«Цінність людського життя».  Надзви-

чайно цікавими були теми «Стереотипи

та упередження», «Спілкування в без-

печному Інтернеті» та  всі теми, що

стосувалися проблеми торгівлі людьми. 

Також діти відзначають, що їм надзви-

чайно сподобалися та принесли ко-

ристь ігри «Рожеві окуляри», «Галопом

по Європах!». Сподобалися також інші

виховні заходи, зокрема перегляд та

обговорення фільмів «Ліля назавжди»

та «Станція призначення – життя».

ВИСНОВКИ:

Вхідне анкетування: 

Слід зазначити, що багатьом учням

було важко відповісти на запитання

про поняття «гідність» та «особиста гід-

ність» та важливість цих почуттів для

людини. Багато дітей не розуміли зна-

чення цих понять, не могли їх проко-

ментувати. Гідність, на думку опита-

них, повинна бути притаманна кожній

людині, але не всі респонденти змогли

відповісти, що включає дане поняття.

Значний відсоток дітей (27%) не

змогли дати відповідь на запитання

про те, у чому виражається власна гід-

ність, не зважаючи на те, що зарахо-

вують себе до людей із вираженою

власною гідністю.

Поняття «безпека» та «небезпека» діти

розуміли досить «буквально», значна

частина дітей відчували труднощі при

відповіді на дане запитання. 

Досить велика кількість дітей (50%)

вважали, що у їх житті не існує небез-

пеки взагалі, і лише 18% зазначили, що

небезпека все ж таки існує. Це багато в

чому пояснює, чому відповіді дітей на

запитання про те, що є небезпечним,

були досить загальними, а значний від-
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соток опитаних (82,4% дітей) взагалі

не прокоментували відповідь на це за-

питання.

Також занепокоєння викликали відпо-

віді дітей на запитання про те, чи

уміють вони сказати «ні» на пропози-

цію зробити те, що їм не подобається.

Зокрема  твердо відмовитися зможуть

лише 34,3% дітей.

Майже 15% опитаних зазначили, що

одразу ж погодяться на пропозицію

роботи закордоном.

53,7%% підлітків вважають, що про-

блема торгівлі людьми в Україні існує.

73% дітей вважають, що цю проблему

обов’язково слід розглядати з підліт-

ками.

Досить низький відсоток дітей у вхід-

ному анкетуванні зазначили, що мо-

жуть стати потерпілими від торгівлі

людьми – 8,3%.

27% опитаних не вважають проблему

торгівлі людьми актуальною, і це по-

яснюється швидше нерозумінням і не-

знанням даного явища.

Заключне анкетування:

За період впровадження Програми ви-

ховної роботи з питань протидії тор-

гівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека

життя. Громадянська позиція» на 15%

зросла обізнаність дітей щодо розу-

міння понять «гідність», «особиста гід-

ність», на 14,7 % збільшилася кількість

респондентів, які вважають, що для лю-

дини важливо мати почуття власної

гідності. 

Діти усвідомили, у чому виражається

особиста гідність. Відповіді на запи-

тання про те, у чому виражається по-

чуття власної гідності, стали більш різ-

номанітними та змістовними

порівняно з вхідним анкетуванням. 

Аналогічно змістовнішими стали від-

повіді дітей на запитання про розу-

міння ними понять «безпека», «небез-

пека». У зв’язку з цим на 30%  зросла

кількість дітей, які зрозуміли, що в

житті є безліч небезпечних моментів.

Значно зменшилася кількість дітей, які

не змогли дати відповідь на запитання

про те, що є небезпечним (невизначе-

ність або невпевненість у відповідях

зустрічалася у 23 % респондентів із за-

гальної кількості, на відміну від вхід-

ного анкетування, де такий результат

показали 82% опитаних).

На 20% зросла кількість дітей, які в ре-

зультаті зазначили, що зможуть твердо

відмовитися від пропозиції зробити те,

що їм не подобається.

Досить маленька кількість дітей за-

значила, що серед їхніх знайомих є ті,

хто потерпів від насильства, експлуа-

тації, торгівлі людьми (7,3% опитаних,

або 22 дітей із 300).

Зменшився відсоток дітей, які одразу

ж залюбки погодяться на роботу за

кордоном – 2%. Дещо збільшився від-

соток дітей, які нізащо не погодяться

(29% опитаних) та дітей, які будуть до-
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вго думати, перш ніж дати відповідь

(69%). Загалом це свідчить про краще

розуміння небезпек.

Збільшилася кількість дітей, які після

школи планують продовжити на-

вчання та отримати вищу/середню

спец. освіту (74,6% опитаних). Майже

незмінним залишився відсоток дітей,

які планують після закінчення школи

влаштуватися на роботу 9,7%. Порів-

няно зменшилася кількість дітей, які

ще не визначилися – 14,3%. 

На 10,4% збільшилася кількість дітей,

які у майбутньому дорослому житті хо-

тіли б жити там, де наразі проживають,

на 3,2 % збільшилася кількість респон-

дентів, які прагнуть жити в Україні, але

в іншому місті. На 17% зменшилася

кількість опитаних, які прагнуть жити

в інших країнах.

Значно збільшилася кількість дітей, які

після участі в Програмі вважають, що

проблема торгівлі людьми в Україні іс-

нує (80,3% опитаних на противагу

53,7% при вхідному анкетуванні).

Дещо збільшився відсоток дітей, які

вважають, що для них є ризик стати

потерпілими від торгівлі людьми (32%

у заключному анкетування на проти-

вагу 8,3% у вхідному). Значно змен-

шився відсоток тих, хто вважає, що та-

кої небезпеки особисто для них не

існує  (з 73,1% у вхідному до 44,3% у за-

ключному). В основному, аргументація

дітей зводиться до того, що вони

уміють сказати «ні», в деякій мірі є обі-

знаними щодо того, як не стати жерт-

вою торгівлі людьми та захистити

себе, дотримуються безпечної пове-

дінки, знають свої права, законодав-

ство.

95,7% опитаних вважають, що про-

блему торгівлі людьми слід обов’яз-

ково розглядати, особливо з підліт-

ками.

Порівняно з вхідним анкетуванням,

учні зазначили значно більшу кількість

ефективних форм спілкування з ме-

тою отримання знань (тренінг, роль-

ова гра, гра, вправа, диспут, дебати, ро-

бота в групах, мозковий штурм тощо).

Зросла кількість дітей, які вважають

себе поінформованими щодо того, як

не стати жертвою торгівлі людьми,

експлуатації, насильства. Зокрема по-

інформованими у цих питаннях вва-

жають себе 77,7% опитаних (у вхід-

ному анкетуванні  поінформованими

себе вважали 58,3% опитаних).

Майже у половини респондентів за час

проходження Програми «Особиста

гідність. Безпечна поведінка. Грома-

дянська позиція» змінилося ставлення

до себе, до інших, до власної діяльності

та навколишнього світу. 
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Мета конкурсу: формування став-

лення учнів до проблеми торгівлі

людьми засобами образотворчого

мистецтва, розвиток їхніх художніх

здібностей.

Учасники конкурсу: учні 7–11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

проектних громад Донецької обл.: 

v ЗОШ №1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3 м.

Новоазовськ, ЗОШ с. Козацьке

Новоазовського району; 

v ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 3

сел. Володарське, ЗОШ с. Респуб-

ліка Володарського району).

Умови проведення конкурсу:

Конкурс проводиться у два етапи: 

І етап – на рівні навчального закладу;

ІІ етап – на рівні проекту. 

Плакати можуть бути створені інди-

відуально або колективно.

Представлення робіт може проводи-

тися в формі драматичної композиції,

пантоміми, виступу тощо.

Термін проведення конкурсу:

v на рівні навчального закладу –

до 10.04.2010.

v на рівні проекту – до 30.04.2010.

Вимоги до оформлення плаката:

v Розмір плаката – А2.

v Художні засоби, які можна вико-

ристовувати для виготовлення

плаката, (жанр) – малюнок, фо-

тографія (фотоколаж), аплікація. 

v Плакат повинен містити назву,

зміст.

v Тема плаката має ґрунтуватися

на одній із тем Програми вихов-

них заходів «Особиста гідність.

Безпека життя. Громадянська по-

зиція» і визначається автором

(авторами) роботи (наприклад:

«Людська та особиста гідність»,

«Всі ми різні, всі ми рівні», «Я –

громадянин», «Мої права та

обов’язки» тощо).
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Визначення переможців конкурсу:

На рівні навчального закладу 

Переможців конкурсу визначає кон-

курсна комісія (журі). До складу журі

можуть входити директор навчаль-

ного закладу (заступник директора з

НВР), практичний психолог (соціаль-

ний педагог або інші педагогічні спів-

робітники, які є учасниками проекту

«Попередження торгівлі людьми шля-

хом розвитку соціальної роботи та

мобілізації громад, 2009–2011 роки»).

До роботи журі можуть залучатися

представники районних відділів

освіти, громадських організацій, за-

собів масової інформації, фахівці в га-

лузі образотворчого мистецтва. Журі

має виробити критерії оцінювання

конкурсних робіт і ознайомити з

ними учасників під час оголошення

конкурсу. 

На рівні проекту

Переможців конкурсу визначає кон-

курсна комісія (журі). Склад журі ви-

значає Управління освіти і науки До-

нецької облдержадміністрації. До

складу журі можуть входити представ-

ники проекту, представники управ-

ління освіти і науки, керівники рай-

онних відділів освіти та представники

районних методкабінетів, громадсь-

ких організацій, засобів масової ін-

формації, фахівці в галузі образотвор-

чого мистецтва.

Переможці шкільного етапу кон-

курсу-захисту плакатів стають учас-

никами конкурсу на рівні проекту.

Плакати мають бути надані конкурс-

ній комісії не пізніше 12.04.2010.

Критерії оцінювання плакатів на рівні

проекту:

v відповідність змісту плаката темі

та назві, зв’язок з ідеєю конкурсу;

v художнє оформлення;

v креативність;

v захист роботи (під час підбиття

підсумків автор (автори) роботи

пояснює свій задум, розкриває

основну ідею плаката). 

Форму захисту обирає автор (автори)

роботи: драматична композиція, ви-

ступ агітбригади, пантоміма тощо).

Плакати-переможці конкурсу на рівні

проекту (по одній роботі від кожного

району) отримують право на загальне

тиражування і будуть представлені в

соціальних мережах України. Автори-

переможці конкурсу-захисту плакатів,

учасники конкурсу будуть відзначені

грамотами та подяками Міжнародної

організації з міграції в Україні, Укра-

їнського фонду «Благополуччя дітей»,

Управління освіти і науки Донецької

облдержадміністрації. 

Координатор проекту «Попередження торгівлі
людьми шляхом розвитку соціальної роботи та

мобілізації громад, 2009–2011 роки» в Донецькій
області Наталя Москвіна
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Проект впроваджувався Представництвом Міжнародної організації з міграції

(МОМ) в Україні у партнерстві з Українським фондом «Благополуччя дітей»

та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Швей-

царської Конфедерації.
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