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 СШ № 21 м. Львова працює у проекті « Особиста 
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція » з 
квітня 2013р. 

 За даний період проведено: 

 Педагогічні ради  « Початкові результати втілення 
виховної програми « Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція»» ( січень 2014р. ),« Про втілення 
виховної програми Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція»» ( лютий 2015р. ) 

- Загальношкільні батьківські збори на тему 

   « Про протидію торгівлі людьми» ( квітень 2013р.);  

-  « Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі 
людьми на період до 2015р.» ( жовтень 2013р.);  

- « Психологія спілкування і взаємин у повсякденному 
житті» ( квітень 2014р.); 

-  « Вибір є у кожної долі» ( жовтень 2014р. ) 



 Тематичні тижні : 

- « Розбуди в собі людину » 

-  « Кольори радості, любові та добра» 

 Тренінги « Як протистояти тиску», « Я згоден/ 
незгоден», « Щастя не тільки в грошах», « Протидія 
торгівлі людьми в Україні  ( збірник законодавчих  

актів )», « Конвенція про захист прав і свобод людини», 

« Вибір є у кожної долі» 

 Класні батьківські збори « Психологія спілкування і 
взаємин у повсякденному житті », « Розбуди в собі 
батьківство», « Насильство. Види насильства», « Право 
на життя, як одне з конституційних прав», «  Ми проти 
насильства над людьми» 

 Зустрічі з фахівцями соціальної служби 

 Конференції «  Що допомагає зберегти особисту 
гідність», « Допомога в період соціального і 
професійного самовизначення» ( старшокласники, 
парламент школи ) 

 
 

 

 

-   



 

 У своїй роботі класні керівники, соціально-

психологічна служба,  учнівський парламент 

використовували методичні посібники з питань 

протидії торгівлі людьми ( 7-11-й клас, схвалено 

МОН України), матеріали МОМ в Україні у 

партнерстві з Українським фондом « Благополуччя 

дітей», Західноукраїнського ресурсного  центру за 

фінансової підтримки Швейцарської конфедерації, 

матеріалами громадської організації « Жіночі 

перспективи» 
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 сприяння самопізнанню, самореалізації, 

самоствердженню і самовдосконаленню 

особистості; 

 розвиток навичок відповідальної і водночас 

безпечної поведінки, умінь адекватного 

прийняття рішень у різноманітних, в т.ч. 

складних життєвих ситуаціях; 

 визначення та формування громадянської 

позиції особистості. 

 



 добро,  

 зло,  

 гідність,  

 безпека,  

 громадянськість,  

 обов’язок,  

 відповідальність, 

 права,  

життєві навички та ін. 



 ставлення до себе (особистісне 

самовизначення); 

 ставлення до інших (самовизначення у 

сфері комунікації); 

 ставлення до діяльності (поведінкове та 

професійне самовизначення); 

 ставлення до навколишнього світу 

(суспільне самовизначення). 

 





Творча майстерня    

“ Піраміда 

індивідуальності ” 



Вправа            

“ Футболка ”  
 





 Неповторність кожної пірамідки свідчить 

про неповторність кожної людини 

 

Прояв індивідуальності це не лише 

особливості зовнішності, манери говорити 

і одягатися, але також її 

переконання,інтереси, уміння тощо 



Мета: сприяти усвідомленню взаємозв’язку 

поведінки і зовнішнього вигляду у процесі 

творення власного образу. 

 

Завдання:  

 допомогти підліткам зрозуміти поняття 

"образ" (імідж) та його складові; 

 сприяти усвідомленню важливості "бути 

собою". 

 



Робота в колі, підбір 

позитивної асоціації для 

свого сусіда, створення 

образу свого сусіда  

 





 Кожна людина буває різною 

 Поведінка людина залежить від ролі, яку вона 

на даний момент виконує 

 “ Бути собою ” означає бути щирим: у 

поведінці, у спілкуванні, у прояві своїх емоцій 

не залежно від того хто перед тобою стоїть 



Мета: сприяти розвитку у підлітків 

самоповаги, почуття особистої гідності; 

формувати навички поведінки у ситуації, 

коли порушується особистісна гідність. 

Завдання: 

 ознайомити підлітків із поняттями "повага", 

"самоповага";  

 допомогти їм усвідомити важливість 

цінувати і поважати самого себе, розкрити 

основні складові самоповаги. 

 





 



 Поважайте мене. Тоді я буду знати, що таке поважати інших. 

 Вислуховуйте мене. І я теж буду вислуховувати та цінувати 
думку іншого. 

 Довіряйте мені. І я буду щирий з вами. 

 Відповідайте відверто на всі мої запитання. І тоді я не буду 
шукати відповіді в іншому місці. 

 Частіше хваліть та заохочуйте мене. І я стану кращим. 

 Ліпше застосовуйте до мене переконання, ніж силу. І я знатиму, 
що сила – це не найголовніше у світі. 

 Від ваших постійних марних обіцянок моя віра може 
послабшати. 

 Ви не дивуйтеся, але я добре усвідомлюю, що погано, а що добре. 

 Будьте для мене взірцем. Я більше навчуся з прикладів, аніж з 
критики. 

 Зрозумійте мене, ви теж були такими, як я. 

 Я інший, а не ваш двійник. 

 Я буду вдячний за допомогу, а не за „виправлення" мене. 

 Цінуйте мене за особистісні якості, а не за мої оцінки. 

 Ставтеся до мене так, як ви ставитеся до своїх друзів. Тоді і я 
буду вашим другом. 

 

 



Повага – це позитивне ставлення до всього 

оточуючого нас 

Три сфери поваги:  

 Повага до себе 

 Повага до інших 

 Повага до навколишнього середовища і 

всього того що створено руками людини 

 Самоповага – це повага до свого тіла і до 

своєї особистості 

 



 



Ми повинні розвивати 

Повагу до людської гідності. 

Повагу до прав інших. 

Прийняття іншого таким, який він є. 

 Готовність миритися із думкою інших. 

 Уміння поставити себе на місце іншого. 

Повагу права бути іншим (відрізнятися від 
інших). 

 Визнання різноманітності. 

 Відмову від домінування, завдавання 
шкоди та насильства. 

 



Підтримка 

 Взаємодопомога 

 Розуміння 

Повага 

 Затишок 

Тепло 

Правда 

Критика 

Турбота 

 



 

Мета: сприяти усвідомленню важливості 
неупередженого ставлення до інших, учити 
розрізняти деструктивні стереотипи. 

  

Завдання: 

 з’ясувати зміст поняття "стереотипи"; 

 визначити причини виникнення та існування 
стереотипів. 

 формувати вміння неупередженого ставлення до 
інших; 

 учити учнів розрізняти деструктивні стереотипи, 
що пов’язані з поведінкою у небезпечних 
ситуаціях, у т.ч. у випадках торгівлі людьми.  

 



Вправа  

“ Потяг ”  
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4% 

Стереотипи та упередження  





МІФ ПЕРШИЙ: зі мною такого не 

станеться. Я ніколи не стану жертвою 

експлуатації, торгівлі людьми. 

МІФ ДРУГИЙ: друзі та родичі не можуть 

виявитися замішаними в торгівлі 

людьми. 

МІФ ТРЕТІЙ: торгівля людьми обов'язково 

передбачає перетин державного кордону. 

МІФ ЧЕТВЕРТИЙ: торгівля людьми – це, як 

правило, ситуації, пов’язані із 

сексуальною експлуатацією. 

 



Обговорення  життєвих 

ризикованих ситуацій 







  





















 

  

(зазвичай видається органами внутрішніх справ, або 
посольством) 

4. Нелегальна робота це перш за все робота:  
 без відповідного дозволу на роботу 
 без відповідної візи 
 без трудового контракту 

Нелегальне працевлаштування може здатись Вам на перший погляд 
простішим, адже Вам особливо не треба проходити через складні 
бюрократичні процедури. Ви повинні усвідомити, що працюючи 
нелегально, Ви порушуєте закон. Нелегального працівника 
відповідно переслідуватимуть за законом, депортують та 
позбавлять права в’їзду до країни в майбутньому (у випадку, якщо 
депортують із країни Шенгенської угоди, позбавлять права в’їзду до 
всіх країн Шенгенської угоди).  

Працюючи нелегально, Ви не зможете належним чином захистити 
свої права: право на нормальні умови роботи та проживання, право 
на відпочинок, вихідні, право на виплати в разі втрати 
працездатності. Крім того, Ваша зарплатня буде набагато меншою, 
ніж якби Ви працювали легально.  

ПАМ’ЯТАЙТЕ: нелегальна праця несе в собі найбільший ризик стати 
жертвою торгівлі людьми чи трудової експлуатації. 

5. Для працевлаштування іноземних громадян роботодавцю треба 
отримати спеціальний дозвіл, за яким він звертається до 
відповідного органу працевлаштування в країні. Якщо 
роботодавець пропонує Вам приїздити без такого офіційного 
дозволу, то перед тим, як їхати за кордон, уважно перевірте, чи 
відповідають такі дії чинному законодавству країни 
працевлаштування. Якщо не відповідають, то Ваша робота буде 
незаконною.  

6. Зазвичай, тим, хто їде за кордон із метою працевлаштування, 
потрібна робоча віза.  
ЗНАЙТЕ, що:  
 виїхати за кордон по туристичній чи гостьовій візі і за кордоном 

обміняти її на робочу – неможливо. Не вірте тим, хто Вам таке 
обіцяє;  

 повна зайнятість за гостьовою, діловою (бізнес), спортивною, 
студентською, або іншою неробочою візою є НЕЛЕГАЛЬНОЮ;  

 оформити робочу візу через посередників неможливо. Ви 

повинні ОСОБИСТО звернутися до Консульського відділу 
Посольства відповідної країни, надати всі необхідні документи 
та пройти співбесіду, якщо це вимагається Консульським 
відділом;  

 консульський збір – це обов’язкова плата за розгляд Ваших 
документів Консульством, який не підлягає відшкодуванню. 
Співробітники Консульства повідомлять Вам його розмір та 
порядок оплати. Не платіть за «гарантовану візу» 
посередникам; 

 робочі візи дійсні протягом певного часу (найчастіше, 1 рік). 
Якщо Ваша трудова угода передбачає довший термін роботи за 
кордоном, Вам треба буде подовжити свою візу. 

7. Трудова угода (контракт) це договір між Вами та роботодавцем, де 
прописуються права та обов’язки – Ваші та Вашого роботодавця. 
Лише на підставі підписаного трудового договору Ви можете 

пред’являти свої вимоги чи претензії роботодавцю, а роботодавець 
– Вам. 

8. Угода повинна бути написана зрозумілою для Вас мовою. Ніколи не 
ставте свій підпис, якщо Ви не розумієте значення хоча б декількох 
слів у контракті. Не підписуйте угоду, у якій є пропущені слова 
(рядки), які хтось може заповнити після того, як Ви підпишете.  
Уважно прочитайте угоду кілька разів перед тим, як її підписувати. 
Ваш роботодавець або посередник не повинен примушувати Вас 

підписати угоду якомога швидше. У Вас має бути достатньо часу, 
аби ознайомитись з угодою й обміркувати своє рішення. 

9. Трудова угода не повинна містити фраз на кшталт «здійснювати 
інші види робіт на вимогу роботодавця», «працювати понаднормово 
на вимогу роботодавця», «тимчасово здійснювати роботу для 
іншого роботодавця», тощо. Роботодавець не має права вимагати 
від Вас виконувати обов’язки, які непередбачені Вашою угодою, чи 
змушувати Вас працювати на іншого роботодавця.  
Пам’ятайте, що Всі можливі вирахування з Вашої зарплати також 
повинні бути записані у Вашій угоді (наприклад, у випадках, коли із 
зарплати вираховується гонорар для посередника, або вартість 
переїзду до країни призначення). 

10. Якщо Ви попадете в скрутну ситуацію за кордоном, Ви завжди 
можете звернутися за допомогою до різноманітних організацій:  
 Посольство/консульські установи України за кордоном; 
 Державні та неурядові організації, куди мігранти можуть 

звертатись по допомогу;  
 Органи місцевого правосуддя;  
 Організації української діаспори в тій чи іншій країні;  
 Інші громадські організації (наприклад, релігійні). 
 Пам’ятайте: навіть, якщо Ви перебуваєте в країні нелегально, 

Ви все одно можете звернутись до відповідних організацій за 
допомогою. 

 
 
 

Підготували учні 11-А класу  
 середньої школи №21 м. Львова  

класний керівник Бенько Л.В. 
2014-2015 н.р. 

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 

 

ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД 

ШАХРАЙСТВА З БОКУ 

ПОСЕРЕДНИКІВ У 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА 

КОРДОНОМ? 

 

Мета: підвищити обізнаність учнів; розвивати вміння і навички 
безпечної поведінки та протидії торгівлі людьми. 

Завдання тренінгу:  

 навчити учнів використовувати можливості урядових установ та 
потенціал неурядових організацій для захисту прав особистості, 
протидії торгівлі людьми; 

  удосконалювати навички безпечної поведінки в різних ситуаціях, у 
т.ч. під час перебування за кордоном; 

 формувати активну позицію щодо можливостей захисту своїх прав 
та прав інших людей. 

Ви хочете знайти роботу за кордоном за допомогою посередників? Що 
ж, це один із найпоширеніших способів працевлаштування за кордоном, 
який у той же час може призвести до сумних та неприємних наслідків. 
Знайте, що в Україні діє низка шахрайських посередницьких фірм, 
жертвами яких стає багато українських громадян. Звертаючись до 
послуг таких посередників-шахраїв, Ви ризикуєте не лише витратити 
даремно купу грошей, але й також втратити здоров’я й навіть життя. 

10 кроків до безпечної співпраці з посередниками 

Крок 1. Попросіть посередника (фірму чи приватного підприємця) 
показати Вам ліцензію Міністерства праці й соціальної політики України 
на працевлаштування громадян України за кордоном. Занотуйте таку 
інформацію:  

 номер ліцензії та дата видачі; 
 офіційна назва та адреса агенції.  

Крок 2. Зателефонуйте до Міністерства праці й соціальної політики 
України, щоб перевірити, чи ця ліцензія є дійсною.  

Також обов’язково уточніть, на які країни розповсюджується отримана 
посередником ліцензія.  

Крок 3. Укладіть договір із посередником про надання послуг щодо 
працевлаштування за кордоном. Договір повинен містити таку 
інформацію: 

 номер, дата, місце укладення договору; 

 повна назва фірми-посередника, номер і дата видачі ліцензії на 
посередництво в працевлаштуванні за кордоном, місцезнаходження 
посередника; 

 відомості про клієнта (прізвище, ім’я та по-батькові, місце 
проживання тощо);  

 визначення предмета договору: надання послуг із пошуку роботи 
за кордоном; 

 місце підписання трудового договору з роботодавцем; 
 права, обов’язки та відповідальність сторін;  
 умови змін, розірвання та анулювання договору;  
 порядок вирішення спірних питань;  
 визначення форс-мажорних обставин та дії сторін при їх настанні; 
 перелік додаткових послуг, що можуть бути надані посередником за 

плату; 
 термін дії договору;  



Педагогічний колектив та учні відкрили у собі 
нові таланти 

 Розвинули вроджені здібності 

 Більш впевнено почуваються в соціумі 

 Відчули себе потрібними, бо знають чим 
можуть допомогти друзям 

Навчились толерантного ставлення до людей і 
поважати їх права 

 Розвиток самоорганізації у шкільному та 
позашкільному житті 

 Зрозуміли , що до вибору професії потрібно 
підходити відповідально 

 

  



 Усвідомлення себе, як повноцінного 

громадянина суспільства 

 З’явилось прагнення змінити суспільство на 

краще своїми маленькими вчинками 

  Відбувся початковий етап формування 

аналітично- синтетичного мислення. 

Народження дорослої людини 

 Розуміння того, що будь-яка маніпуляція 

базується на знаннях або незнаннях. 

Середнього не дано 

 Через набір знань включається апарат 

конкретно-компетентного мислення 

 

 

 

 

  



 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

  

 


