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Методичні рекомендації  
та інструкція до гри 

Мета гри

Мета гри: поінформувати учасників про проблему торгівлі людьми, проаналізува-
ти причини та наслідки цього явища, виробити навички відповідальної поведінки й 
навчити основним правилам безпечних подорожей.

Настільна гра розрахована на групу гравців від 2 до 4 осіб. Рекомендований вік 
учасників гри –  від 12 років.

Ведучий

Ведучий гри ніколи не залишає гравців наодинці! Він стежить за дотриманням її 
правил, при нагоді стимулює дискусію серед гравців та ділиться корисною інформа-
цією, що дозволить розширити уявлення про проблему торгівлі людьми, особливос-
ті перебування за кордоном. 

Тривалість гри визначається ведучим та гравцями до її початку — гра може бути 
обмежена часом, а може закінчуватися на визначеному етапі — наприклад, після 
трьох поїздок за кордон. Виграє той, у кого найвищі результати.

Кожного разу, збираючись грати, ведучий повинен підготувати групу перед тим, 
як переходити безпосередньо до карток. Він має презентувати гру, пояснити її цілі та 
розповісти, як грати. Зазвичай, набагато простіше показати, як грати у гру, аніж просто 
роздати написані інструкції або ж зачитати їх. 

Необхідно пояснити, що група повинна якомога ретельніше розглянути запитання 
та дати відповіді на них, а не поспішати до фінішу.

Слід також наголосити на тому, що гра «Галопом по Європах!» повинна використо-
вуватися лише в рамках здійснення комплексної профілактичної програми і може до-
повнювати певні її підрозділи. В іншому випадку гравці не впораються із завданнями 
блоків «?» та «Випадок».

Звертаємо ще раз увагу на важливість коментарів гравців і ведучого щодо запи-
тань і ситуацій, які пропонуються для обговорення у грі. Наголошуємо, що ведучий 
повинен завжди бути поруч із гравцями. Навіть у разі, якщо гравці вже добре орієнту-
ються в означених питаннях.

Іноді гравці бажають просто якнайшвидше давати відповіді й переходити до на-
ступного запитання. Тоді ведучий має ініціювати дискусію у групі. Так, можна встано-



вити певний обов’язковий час для дискусії, використати деякі дискусійні запитання 
перед початком роботи, а також постійно ставити заздалегідь визначені дискусійні 
запитання протягом усієї гри.

Групові дискусії — дуже важлива частина гри. Це ті дії, які поєднують у собі на-
вчання, а також допомагають виявити установки та цінності гравців. Ось чому дуже 
важливо провести обговорення разом з усією групою після закінчення гри. Це дасть 
ведучому можливість ще раз скоригувати та роз’яснити можливі непорозуміння та 
розставити основні акценти. Гра з кожною із груп зазвичай допомагає створити плани 
майбутніх занять та тем, які варто було б розглянути детальніше.

Тому ведучий має пропонувати гравцям свою підтримку, занотовувати запитання, 
теми та суперечливі висловлювання, що виникають під час гри, щоб потім проаналі-
зувати та зробити відповідні висновки щодо прогалин у знаннях гравців та в розділах 
профілактичної програми.

Ігрове поле

Ігрове поле має два кола – внутрішнє та зовнішнє.

Внутрішнє коло поля складається 
з 10 секторів, де зазначені маршрути 
подорожей (Велика Британія, Єгипет, 
Італія, Нідерланди, Німеччина, Поль-
ща, Росія, Туреччина, Франція, Чехія).

На зовнішньому колі поля розта-
шовано 40 клітинок з назвами пунк-
тів, до яких можна потрапити фішкою 
шляхом кидання двох кубиків, се-
ред них: «Шанс», «Випадок», «50/50», 
«В’язниця», «Лист у пляшці», «?», «Влас-
ний бізнес», «Паспортний стіл», «Мовні 
курси», «Курси водіїв», «Туристичне 
агентство», «Каса», «Страхова компанія», «Центр зайнятості», «Посольство», «Робота», 
«Освіта», «Банк», «Невдача», «Пограбування», «Подорож». 



Спосіб розкладання й видачі карток

Картки «Шанс», «Випадок», «?», «Лист у пляшці», «Невдача», «Інформаційна картка 
туристичного агентства» ведучий розкладає на вільні клітинки в середині ігрового 
поля тильною стороною догори.

Ведучий у ході гри розпоряджається грошима, що знаходяться у банку. 
Перед початком гри він видає кожному гравцю початковий капітал, що дорівнює 

50 000 грошиків, а також валізи з пустими відділами для подальшого накопичення «бо-
нусів». 

Ці валізи заповнюються гравцями поступово, що дозволяє їм і ведучому стежити 
за ходом гри. 

СТАРТ гри 

Оголошуючи правила гри дітям, ведучий акцентує увагу на тому, що переможцем 
стане гравець, який досягне найбільшої соціальної та фінансової стабільності, спро-
можеться тричі (або іншу визначену кількість разів) побувати за кордоном, зібравши 
перед цим усі необхідні для поїздок документи.

Фішки гравців починають рухатися з клітинки «Старт» і проходять ігрове поле 
коло за колом. Напрямок руху позначено стрілками. Закінчуючи кожне коло, при 
проходженні клітинки «Старт» гравці отримують додатковий капітал у розмірі 50 000 
грошиків та прибутки від отриманої у Центрі зайнятості додаткової професії, власної 
справи, знання мови та вміння водити автомобіль.

Якщо на кубиках випав дубль, гравець має право на додатковий хід. Проте, якщо 
дубль випав у нього тричі поспіль, йому доведеться сплатити ведучому штраф у розмі-
рі 25 000 грошиків, а у разі неплатоспроможності — віддати будь-який зі своїх бонусів. 

Якщо учасник не має бонусів, він потрапляє до в’язниці, пропускає там 2 ходи і вже 
звідти продовжує гру.

Гравець зачитує вголос запитання та варіанти відповідей. Робить свій вибір.  
У цей час ведучий має стимулювати усіх гравців бути уважними, припинити ходи до 
того часу, поки питання не буде детально розглянуте! Слід уважно слухати відповідь, 
а у разі, якщо вона неповна або неправильна, підштовхнути учасників до її доповне-
ння або пошуку правильної відповіді.



Можливість позики

Якщо гравцеві в певний момент гри потрібні додаткові кошти, він може отрима-
ти позику у ведучого, заклавши при цьому за половину номінальної вартості один зі 
своїх бонусів, які мають певну вартість. Гравець має повернути позику, пройшовши 
одне коло з моменту її видачі (перетнувши клітинку «Старт»). Якщо після закінчення 
вказаного терміну гравець не може повернути виданий кредит, то його «бонус» кон-
фіскується.

У разі, якщо гравець вже заклав бонус під заставу, то у цьому колі він вже не має 
права заставити інші бонуси.

У ході гри гравцям доцільно прагнути зібрати усі бонуси, які дозволять отримува-
ти стабільний прибуток та безтурботно подорожувати світом, заповнивши усі відді-
лення отриманої на початку гри валізи.

«50/50»

Гравець, чия фішка опинилася на клітинці «50/50», кидає один кубик, загадавши 
перед цим уголос «парне-непарне» і суму, якою він ризикує. 

У разі виграшу (вгадуванні парності чи непарності цифри, що випала на кубику) 
або програшу названа гравцем сума або видається йому, або ж, навпа-

ки, сплачується ведучому.

«В’язниця»

Клітинка «В’язниця» передбачає покарання: гравець повинен на свій розсуд про-
пустити 2 ходи або віддати ведучому один зі своїх «бонусів».

В'ЯЗНИЦЯ
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Клітинка «?»

Якщо гравець потрапляє на клітинку «?», то він має відповісти на поставлене у 
картці запитання. 

У разі правильної відповіді гравець робить додатковий хід, у протилежному ви-
падку — пропускає його.

Слід підкреслити, якщо гравець потрапив на клітинку «?», викинувши перед цим 
дубль, то він у разі правильної відповіді має зробити 2 ходи: один — за правильну від-
повідь на запитання, другий — через дубль, який випав перед цим. 

Якщо ж гравець потрапив до клітинки «В’язниця», то право повторного ходу він 
або втрачає, або відкуповується за правилами клітинки.

Клітинка «Випадок» 

Гравець, чия фішка опинилася на клітинці «Випадок», поза чергою тричі кидає 
один кубик.

Якщо жодного разу кубик не дав результату «6», гравець тягне одну із карток цієї 
клітинки, зачитує її вголос і намагається розв’язати запропоновану ситуацію. У разі, 
якщо він дав максимально вичерпну правильну відповідь, гравець продовжує гру, до-
датково кидаючи кубик. Якщо відповідь неправильна чи занадто поверхнева, гравець 
переходить до клітинки «В’язниця», пропускає 2 ходи або віддає ведучому один зі сво-
їх бонусів. Тільки після цього з цієї ж клітинки він продовжує гру,  знову кидає кубики 
і робить хід.

Клітинка «Центр зайнятості»

Потрапляючи на клітинку «Центр зайнятості», гравець отримує певну спеціаль-
ність на курсах перекваліфікації. Ведучий видає йому картку «Додаткова спеціаль-
ність», яка щокола приносить гравцю 10,000 грошиків прибутку. Протягом гри гра-
вець може отримати не більше 3-х додаткових спеціальностей.

У будь-якому разі ведучий має завершити обговорення пропонованої ситуації, 
озвучивши правильну відповідь. Тут важлива роль випадає саме йому, оскільки усі 
запропоновані ситуації торкатимуться проблеми торгівлі людьми, небезпек, що 
можуть трапитися з людиною за кордоном. Ведучий має стимулювати дискусію у 
групі!



Клітинка «Банк»
 
Потрапляючи на цю клітинку, гравець може вкласти 100 000 грошиків у банківську 

картку, яка знадобиться йому в можливій поїздці за кордон. У будь-який момент гра-
вець може обміняти банківську картку на готівку — 100 000 грошиків. 

За гру банківських карток можна придбати декілька, усе залежить від бажання та 
фінансової спроможності гравця. Слід наголосити, що у разі збанкрутіння або ж погра-
бування, кошти на банківські картці зберігаються.

Банківську картку не можна залишати під заставу. Її можна обміняти у ведучого на 
готівку.

Клітинка «Подорож»

Коли фішка випадає на клітинку «Подорож», гравець може перейти на внутрішнє 
коло. Але перед цим він має зважити, чи зможе він потрапити за кордон, уважно пере-
глянувши власну валізу з необхідними документами. 

Для поїздки за кордон гравець повинен мати у валізі закордонний паспорт, стра-
ховий поліс, візу, квитки, банківську картку, запрошення на навчання чи роботу. 

У разі туристичної подорожі гравець повинен мати тур і закордонний паспорт. Тур 
може замінити наявність страхового полісу, квитків, банківської картки та візи. 

Якщо документів достатньо, гравець поза чергою кидає один кубик і робить кіль-
кість кроків, що на ньому випала, у позначеному стрілками напрямку. Він починає із 
сектора внутрішнього кола, що розташований навпроти клітинки «Подорож», на якій 
зупинилася його фішка. 

Слід звернути увагу, що подорожуючи до Єгипту, візу оформлюють після прибуття 
до країни, а для подорожі до Великої Британії візу необхідно придбати заздалегідь. 
Тому гравець може ризикнути та вирушити у подорож без візи. Якщо його фішка опи-
ниться на Єгипті, то він може придбати візу у ведучого і насолодитися подорожжю. У 
разі потрапляння до Великої Британії поїздка неможлива. У цьому випадку гравець 
пропускає 2 ходи і далі продовжує гру з клітинки «Подорож».

Потрапивши до країни, гравець пропускає 3 ходи, витрачаючи час на подорож. Ве-
дучий пропонує йому буклет із відомостями про країну, про її архітектурні пам’ятки. 
Якщо дозволяє час (на розсуд ведучого), гравець зачитує інформацію уголос, знайом-
лячи з країною інших. Пропустивши 3 ходи, гравець повертається на клітинку «Подо-
рож», з якої вирушав у мандри, і продовжує гру, повернувши ведучому використані 
під час подорожі «візу», «запрошення на навчання», «запрошення на роботу», «стра-
ховий поліс», «квитки», «тур» залежно від мети подорожі.



Клітинка «Шанс»

Коли гравець потрапляє на клітинку «Шанс», він знімає з відповідної купки верхню 
картку і виконує вказані на ній дії. 

Якщо гравець витягнув картку з пропозицією відвідати одну з установ зовнішнього 
кола, то він одразу, у цей хід, має переставити свою фішку за годинниковою стрілкою на 
найближчу клітинку цієї установи, скористатися усіма її бонусами і надалі вже саме з цієї 
клітинки продовжувати гру. Використана картка кладеться вниз купки. 

Якщо найближча установа за годинниковою стрілкою доступна тільки за умови пе-
ретину старту, то ведучий має здійснити усі відповідні виплати гравцю.

На внутрішнє коло можна потрапити якщо, зупинившись на клітинці «Шанс», гра-
вець витягує картку з відповідною вказівкою і має всі необхідні документи. У цьому ви-
падку гравець потрапляє безпосередньо в один із секторів внутрішнього кола і пропус-
кає 3 ходи для знайомства з країною. 

Після здійснення вдалої подорожі по внутрішньому колу гравець повертається на 
ту клітину зовнішнього кола, з якої він потрапив туди , та віддає ведучому використані 
бонуси залежно від мети поїздки.

Клітинка «Невдача» 

Назва клітинки «Невдача» говорить сама за себе. Гравець, потрапляючи на неї, ви-
тягує одну з карток і виконує дії, які у ній зазначаються. Здебільшого усі дії пов’язані з 
фінансовими збитками та покаранням за необачливість.



Клітинка «Освіта»
 
Потрапляючи на клітинку «Освіта», гравець отримує можливість поетапно підви-

щити її рівень. Умовно всі гравці вже мають середню освіту. 
Здобуваючи освіту, гравець одержує відповідний диплом:

Освіту можна здобути, навчаючись на бю-
джеті (безкоштовно) і за контрактом (за гро-
шики). Для цього гравець кидає кубики. У разі, 
якщо випав дубль, він отримує можливість під-
вищити свій освітній рівень, навчаючись на 

бюджеті. Якщо ж дубль не випав, то гравець може вкласти кошти у навчання за контр-
актом, заплативши 75 000 грошиків для отримання диплому бакалавра і 50 000 гроши-
ків - для диплому магістра. Вирішивши навчатися, гравець пропускає 1 хід. Навчання —  
справа добровільна. 

Якщо гравець навчатися не хоче або фінансово не спроможний, він має право відмови-
тися від бонусів клітинки «Освіта» і продовжити гру.

Здобувши рівень «магістра», гравець отримує право спробувати свої сили у стажуванні 
за кордоном. 

Для цього при наступному потраплянні на клітинку «Освіта» він ки-
дає кубики. У разі, якщо випав дубль, він отримує запрошення на на-
вчання за кордоном, сплативши ведучому 120 000 грошиків.  Зібравши 
усі необхідні документи у своїй валізі, потрапивши до клітинки «Подо-
рож», він зможе вирушити до певної країни, визначивши її киданням 

кубика і витративши на навчання 3 ходи. 
Після повернення з поїздки, пройшовши навчання, гравець, потрапляючи на клітинку  

        «Робота», зможе отримувати додатково 15 000 грошиків.

Клітинка «Робота»

Потрапляючи на клітинку «Робота», гравець отримує прибуток у відповідності до 
рівня освіти: середня — 10 000, бакалавр — 30 000, магістр — 50 000. Отримавши 
освіту за кордоном, гравець отримує додатково ще 15 000 грошиків.

ДИПЛОМ
БАКАЛАВРА

ДИПЛОМ
МАГІСТРА

ОСВІТА
ЗА КОРДОНОМ

ОСВIТА

на бюджеті
за контрактом
за кордоном

—  безкоштовно
—  75 000
—  120 000



Клітинка «Паспортний стіл»
 
Потрапляючи на клітинку «Паспортний стіл», гравець отримує можливість при-

дбати закордонний паспорт за 35 000 грошиків.

Клітинка «Власний бізнес»
 
Потрапляючи на клітинку «Власний бізнес», гравець має можливість вкласти кошти 

в розмірі 200 000 грошиків у власну справу, що даватиме йому щокола 20 000 прибутку. 
Ці кошти він отримує у ведучого, перетинаючи клітинку «Старт».  За гру можна від-

крити декілька власних справ і мати відповідний прибуток щокола.

Клітинка «Туристичне агентство»
 
Опинившись на клітинці «Туристичне агентство», гравець може придбати тур за 

250 000 грошиків. Тур - це сукупність послуг, які пропонує туроператор. Тур забез-
печує квитки, трансфер, страховий поліс, проживання, харчування та візу, якщо вона 
необхідна.

У разі відмови від покупки (або вже наявності туру на руках), він має можливість 
дізнатися подробиці про туристичні подорожі, отримавши безкоштовно інфокартку 
туристичного агентства. 

Тоді він зачитує її вголос. 
Якщо гравець купив тур і вже має закордонний паспорт, то потрапивши на клітинку 

«Подорож», він без проблем здійснює туристичну мандрівку, обравши шляхом кидання 
кубика країну і пропустивши для її вивчення 3 ходи. Після поїздки він продовжує гру з 
тієї клітинки, звідки розпочав свою подорож.



Клітинка «Мовні курси»

Потрапивши на клітинку «Мовні курси», гравець має можливість опанувати за  
25 000 грошиків певну мову, що у подальшому приноситиме йому щокола прибуток 
у 5 000 грошиків. 

Чим більше мов знає гравець — тим більшим буде його прибуток щокола! Окрім 
цього, знання мови вкрай необхідне для навчання і роботи за кордоном, а також зро-
бить значно яскравішою туристичну подорож.

Клітинка «Каса»

Опинившись на клітинці «Каса», гравець може придбати собі квитки за кордон  
(85 000 грошиків), які знадобляться йому в можливій поїздці.

Клітинка «Страхова компанія»
 
Потрапляючи на клітинку «Страхова компанія», гравець отримує можливість при-

дбати страховий поліс за 50 000 грошиків, який дозволить йому впевнено себе почу-
вати у зарубіжних країнах та гарантує право виїзду за кордон.



Клітинка «Посольство»
 
Отримати візу для поїздки за кордон можна, потрапивши на клітинку «Посоль-

ство» та сплативши за неї 50 000 грошиків.

Клітинка «Курси водіїв»

Водійські права, які можна одержати на «Курсах водіїв», сплативши за це 30 000 
грошиків, у майбутньому будуть приносити своєму власнику прибуток у розмірі 5 000 
грошиків щокола.

Клітинка «Лист у пляшці»
 
Потрапивши на клітинку «Лист у пляшці», гравець отримує листа від мандрівника, 

у якому йдеться про дивину різних країн світу. Гравець, одержавши такого листа, за-
читує його вголос.

Клітинка «Пограбування»

Якщо гравець потрапляє на клітинку «Пограбування», він змушений віддати усі 
свої грошики. Кошти на банківській картці залишаються у гравця.





Підготовка матеріалів здійснена Українським фондом «Благополуччя дітей» в рамках проекту «Попереджен-
ня торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад». Ідея розробки настільної гри 
«Галопом по Європах!» була втілена в життя у творчій співпраці зі спеціалістами Всеукраїнського громад-
ського центру «Волонтер».

Проект «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» впро-
ваджено Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у партнерстві з Українським 
фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцар-
ської Конфедерації.


