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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
 Актуальність навчальної програми. Виховання сучасних дітей, турбота 

про них, забезпечення їхніх прав – в усіх цивілізованих країнах світу 

розглядається як стратегічний загальнонаціональний пріоритет. За таких 

обставин базовими векторами консолідації зусиль різних органів державної 

влади і громадськості цілком слушно вважати безпеку й благополуччя дитини. 

Нині перед Україною постає завдання спрямованого забезпечення 

цілісного благополуччя дитини (стану вдоволення її потреб, забезпеченості її 

прав й особистісної успішності). Це насамперед передбачає: формування у 

дитини шкільного віку системи життєвих цінностей, уміння самостійно 

вчитися, критично мислити, пристосовуватися до суспільних реалій й успішно 

самореалізовуватися у різних видах діяльності; розвиток навичок безпечної і 

відповідальної поведінки, умінь адекватного прийняття рішень у різних 

життєвих ситуаціях. 

Своєрідною відповіддю на нагальні потреби держави щодо запобігання 

та протидії торгівлі людьми як деструкції у розвитку суспільства, можна 

вважати розробку і впровадження варіативної програми виховної роботи з 

питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» для загальноосвітніх навчальних закладів. Зазначена 

програми успішно апробована з 2009 по 2015 роки в рамках проекту 

«Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та 

мобілізації громад», який реалізовувався Представництвом Міжнародної 

організації з міграції в Україні у партнерстві з Всеукраїнською благодійною 

організацією «Український фонд «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським 

ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації. 

У жовтні 2016 року матеріали комплексної програми були доопрацьовані 

відповідно до змін у законодавстві України та ситуативного аналізу щодо 

викликів у протидії торгівлі людьми та схвалені до використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем 

виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України. 

Впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» на сучасному етапі передбачено завданнями з 

виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період 

до 2020 року (п. 2.7, 2.9) та включено до плану заходів Міністерства освіти і 

науки України щодо запобігання торгівлі людьми до 2020 року (наказ № 405 від 

8 квітня 2016). 

Програма гуртка «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція» для учнів 10-х класів розроблена на основі матеріалів зазначеної вище 

комплексної програми і є четвертим етапом набуття відповідних 

компетентностей учнів. Програма гуртка для 10-го класу побудована за 

аналогією до Програми для 9-ого класу, її теми й зміст є логічним 

продовженням тем і занять, розкритих і проведених у гуртку для 

девятикласників. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5457-


 

 

Мета і завдання програми. 

Мета Програми: створення умов для формування соціальних і 

громадянських компетентностей учнів 10-х класів, що передбачає виявлення 

ними особистої гідності, вмінь і навичок безпечної поведінки та громадянської 

позиції.  

Завдання Програми: 

- навчити учнів розуміти грані особистості; розрізняти ознаки самоповаги, 

власної гідності; усвідомлювати роль цінностей в житті людини; 

- актуалізувати знання, уміння й навички учнів щодо критичного 

оцінювання, ухвалення рішень, управління собою в ситуаціях, що можуть 

призвести до потрапляння складні життєві ситуації (в т.ч. у тенета 

торгівлі людьми); 

- формувати позитивну мотивацію учнів до засвоєння інформації щодо 

протидії торгівлі людьми та наявних соціальних послуг у разі 

потрапляння в складну життєву ситуацію; 

- сприяти становленню адекватної самооцінки учня (розуміння себе як 

цінності, людини з правами, свободами, інтересами); 

- розвивати вміння відповідальної і водночас безпечної поведінки, 

адекватного прийняття рішень у різноманітних ситуаціях, визначення та 

реалізації власної громадянської позиції; 

- виховувати взаємоповагу, толерантність учнів, повагу до сімейних 

цінностей через конструктивне спілкування, активне залучення їх до 

навчально-виховної інтерактивної діяльності; 

- сприяти самопізнанню, самореалізації, самоствердженню і 

самовдосконаленню особистості учня.  

Основні ідеї Програми. У базисі програми «Особистісна гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція» лежить ідея, що передбачає формування в учня 

вміння долати складні життєві обставини, не боятися труднощів, активно 

користуватися своїми правами, свідомо керувати своїм життям, не допускати 

маніпуляцій з боку інших – однолітків чи старших. Відтак, концептуальна ідея 

Програми передбачає формування в учня вміння свідомо користуватися 

правами, бажання керувати своїм життям, здійснюючи моральний вибір, 

розвиваючи власні громадянські якості.  

У змісті Програми зроблено акцент на формуванні таких життєвих 

навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління 

емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей тощо. 

Зазначене можливе через активне визначення особистістю власної системи 

цінностей, що проявляється у системі ставлень людини. Саме тому в основі 

програми закладено чотири базові компоненти розвитку та становлення 

особистості: 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). 

Зміст названих вище базових компонентів розкривається у таких 

тематичних блоках:  



 

 

- Блок 1. «Ставлення до себе»: визначення та усвідомлення дитиною 

власних особистісних якостей, емоційного світу, самооцінка потреб, 

визначення власної позиції в системі життєвих цінностей; 

- Блок 2. «Ставлення до інших людей»: формування у школярів вмінь 

толерантного ставлення до інших людей на засадах поваги до їхніх прав та 

свобод; 

- Блок 3. «Ставлення до діяльності»: підготовка особистості до свідомого 

вибору професії та безпечного життєвого шляху, до активної діяльності в 

різних сферах; 

- Блок 4. «Ставлення до навколишнього світу»: усвідомлення культурного 

різноманіття у світі, його багатогранності, розуміння себе як громадянина 

суспільства, члена міжнародної спільноти. 

Тривалість реалізації Програми. Програма реалізується у гуртку і 

розрахована на учнів 10-х класів (15–16 років). Обсяг Програми 18 год. 

Рекомендована періодичність проведення занять – 2 рази на місяць. 

Загальні риси методичної системи досягнення мети, засоби її 

досягнення, форми і режим занять. Кожна тема Програми містить теоретичну 

і практичну частину. Зокрема, теоретична частина передбачає використання 

інформаційних повідомлень/міні-лекцій, дискусій з учнями. Практична частина 

об’єднує роботу в малих групах, парах, моделювання та аналіз ситуацій, 

перегляд та обговорення відеороликів, мозкові штурми, метод керованої 

фантазії, рольові ігри тощо.  

Основною організаційною формою реалізації теми, передбаченої 

Програмою, є тематичне заняття з використанням елементів тренінгу. Базові 

компоненти розвитку та становлення особистості (ставлення до себе; ставлення 

до інших; ставлення до діяльності; ставлення до навколишнього світу) є 

наскрізними блоками таких занять, які об’єднують різні методи роботи: 

інформування, переконання, навіювання, роз’яснення, приклади, творчу 

майстерню, розв’язання складних життєвих ситуацій тощо. 

Ключовим елементом методичної системи забезпечення реалізації 

Програми гуртка є відповідний посібник (Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція : метод. посіб. для  виховної роботи з учнями з питань 

протидії торгівлі людьми : 10 клас; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та 

Ж. В. Петрочко. – Видання третє, доповнене. – К., 2017. – 140 с.). 

Форми контролю за результативністю засвоєння Програми: підсумкове 

заняття, опитування, захист творчої роботи, участь в конкурсах, виставках, 

змаганнях, інших формах виховної роботи.  

 

  



 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

Блоки, теми занять 

 

Кількість годин 

Теоретичні Практичні Усього 

Вступ 1 - 1 

БЛОК 1. СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 1,5 2,5 4 

Тема 1. Думки про щастя 0,5 0,5 1 

Тема 2. Творець своєї долі 1 2 3 

БЛОК 2. СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ 1 3 4 

Тема 3. Сім’я і довіра 0,5 1,5 2 

Тема 4. Торгівля людьми як порушення 

прав людини 

0,5 1,5 2 

БЛОК 3. СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ 1 3 4 

Тема 5. Протидія негативним явищам у 

суспільстві 

0,5 1,5 2 

Тема 6. Безпечне та корисне дозвілля 0,5 1,5 2 

БЛОК 4. СТАВЛЕННЯ ДО 

НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ 
1,5 1,5 3 

Тема 7. Поїздка за кордон: за і проти 0,5 0,5 1 

Тема 8. Міжнародне законодавство 

щодо протидії торгівлі людьми, різних 

форм експлуатації 

0,5 0,5 1 

Тема 9. Міжнародне співтовариство у 

боротьбі проти торгівлі людьми 

0,5 0,5 1 

Підсумок 1 1 2 

 7 11 18 

  



 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (1 год). Презентування мети і завдань, а також особливостей 

побудови Програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». 

Представлення принципів та основних блоків Програми. Ознайомлення із 

планом роботи гуртка. Обговорення правил взаємодії в колективі. 
  

 БЛОК 1. СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ (4 год) 

Ключові поняття: щастя, чинники щастя, цінності, потреби, ціль, 

короткотривалі та довготривалі цілі, ресурси, план дій, життєва перспектива.  

 Тема 1. Думки про щастя (1 год) 

 Теоретична частина. Що таке щастя. Моє відчуття щастя. Що мені 

потрібно для щастя. 

 Практична частина. Вправа «Щастя – це» на визначення проявів щастя, 

зовнішніх і внутрішніх чинників щастя, а також символів, які, на думку, людей, 

зможуть зробити їх щасливими. Робота в чотирьох групах. Обговорення і 

великому колі. Проведення керованої дискусії «Думки про щастя». Робота з 

твердженнями, аргументовування власної позиції. Створення учнями «ліцензій 

на щастя» (індивідуальна робота). 

 Тема 2. Творець своєї долі (3 год) 

 Теоретична частина. Що таке життєва ціль. Для чого людині потрібно 

мати життєві цілі. Як визначати життєві цілі. Шляхи досягнення цілі. Я – 

творець власної долі. Моя життєва перспектива. 

 Практична частина. Вправа «Фізична метафора» на розуміння 

значущості визначення власних життєвих цілей. Проведення вправи «Плани на 

майбутнє» з метою визначення, про що мріють учні, ким хочуть стати, якими 

хочуть стати, де жити, чим займатися, що мати. Обговорення часового 

проміжку реалізації цілей. Вибір учнями найважливішої цілі на місяць, 

рік. 

 Проведення вправи на створення учнями списку необхідних для 

досягнення цілей ресурсів. Визначення, що може перешкодити мати все 

те, про що учні мріють, чого прагнуть. Вправа на складання плану реалізації 

власної мети. Обговорення у великому колі. 

 Обговорення притчі «Як жаба досягла своєї цілі». Проведення вправи 

«Зустріч однокласників через 10 років». Робота з бланками (роздатковим 

матеріалом). Обмін «Спогадами-перспективами». 

 

БЛОК 2. СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ (4 год) 

 Ключові поняття: сім’я, сімейні цінності, майбутній 

супутник/супутниця життя, сімейне щастя, подружнє щастя, сімейні 

обов’язки, готовність до сімейного життя; закон, права людини, торгівля 

людьми, «група ризику». 

 Тема 3. Сім’я і довіра (2 год) 

 Теоретична частина. Сім’я як цінність. Що таке подружнє життя. Якою я 

уявляю свою майбутню сім’ю. Що означає бути готовим до сімейного життя. 



 

 

 Практична частина. Проведення вправи на активізацію учасників 

«Історія кохання». Визначення 10 рис характеру уявного майбутнього 

супутника/супутниці життя, ранжування їх. Акцентування на важливості 

моральних якостей супутника/супутниці. Вправа «Щасливий шлюб» на 

обговорення міфів, пов’язаних із сімейним життям. 

 Вправа на підняття настрою групи «Веселий фотограф». Визначення 

факторів/критеріїв щасливої сім’ї. Проведення вправи «Малюємо сімейне 

життя». Робота в чотирьох групах за методом калейдоскопу. Зображення в 

групах однієї із ситуацій життя сім’ї: приготування їжі; прибирання 

квартири; відпочинок на природі; ремонт квартири. Проходження тесту 

«Готовність до шлюбу» (робота з роздатковими матеріалами). 

Обговорення з учнями основних ризиків укладання шлюбу за кордоном та 

шляхів їх уникнення. 

         Тема 4. Торгівля людьми як порушення прав людини (2 год)  

 Теоретична частина. Причини поширення торгівлі людьми. Шляхи 

потрапляння в тенета торгівлі людьми. Методи вербування та різновиди 

торгівлі людьми. Які права порушуються у ситуації торгівлі людьми. Сучасні 

тенденції і причини торгівлі людьми в Україні. 

Практична частина. Мозковий штурм «Причини поширення торгівлі 

людьми». Загальне обговорення. Групова робота «Шляхи потрапляння 

громадян України до рук торгівців людьми, методи вербування та різновиди 

форм торгівлі людьми». Робота з трьох групах на визначення: шляхів 

потрапляння громадян України до рук торгівців людьми; методів 

вербування; різновидів форм торгівлі людьми. 

Групове обговорення «Права, що порушуються у ситуації торгівлі 

людьми. Законодавство України проти торгівлі людьми та напрями 

боротьби з цим злочином». Вправа «Аналіз ситуацій» (робота в трьох 

групах з роздатковим матеріалом). Мозковий штурм «Абетка безпечної 

поведінки» для розроблення загального буклету, в якому будуть зазначені 

основні принципи безпечної поведінки для тих, хто шукає роботу за 

кордоном. 

 

БЛОК 3. СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ (4 год) 

Ключові поняття: закон, права людини, легальне та нелегальне 

працевлаштування за кордоном, торгівля людьми, безпечна  поведінка; вільний 

час (дозвілля), функції дозвілля, діяльність у сфері дозвілля. 

 

Тема 5. Протидія негативним явищам у суспільстві (2 год)  
 Теоретична частина. Сутність негативних явищ. Критичне ставлення до 

негативних явищ. Самостійний свідомий вибір. 

Практична частина. Вправа-розминка з предметами «Те, чого я не бачу». 

Вправа «Залежність» на усвідомлення учнями, що під час дорослішання ми 

вчимося нести відповідальність спочатку за себе, а потім і за інших. Проведення 

вправи «Відповідальність» на закінчення тверджень. Обговорення у великому 

колі. 



 

 

Групове обговорення питання: звідки в житті з’являються негативні 

явища, ризикований спосіб життя. Проведення вправи на складання 

творчого досьє негативного явища за таким  планом (1). Назва  негативного 

явища. 2). Ризики, які становить явище. 3). Типи поведінки: «Дуже 

небезпечно», «Небезпечно», «Відносно небезпечно». 4). Приклади 

поведінки за пропонованими історіями з життя). 

Тема 6. Безпечне та корисне дозвілля (2 год)  
 Теоретична частина. Що таке вільний час. Безпека під час дозвілля. 

Корисна діяльність у сфері дозвілля: види та функції. Моя участь в організації 

дозвілля. 

 Практична частина. Обговорення сутності вільного часу (дозвілля), а 

також питання, чому різні люди по-різному проводять свій вільний час. 

Визначення і характеристика дій, які зазвичай виконують учні у вільний час 

(вправа «Діяльність у сфері дозвілля»). Робота з таблицею. Визначення 

корисного дозвілля. 

 

БЛОК 4. СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ (3 год) 

Ключові поняття: законодавство, культурні та релігійні традиції, 

толерантне ставлення; права людини, торгівля людьми, міжнародне 

законодавство; держава, міжнародне співтовариство, міжнародна спільнота, 

міжнародні інституції, міжнародне   регулювання. 

 Тема 7. Поїздка за кордон: за і проти (1 год) 

 Теоретична частина. Сильні і слабкі сторони працевлаштування, 

навчання, шлюбу, перебування за кордоном. Легальне та нелегальне 

перебування в іншій країні. Що необхідно людині для успішного 

працевлаштування за кордоном. 

Практична частина. Групове обговорення «Подорож за кордон». 

Мозковий штурм «Що необхідно для успішної поїздки» на визначення 

факторів (що треба знати, вміти, мати), які б сприяли успішній кар‘єрі за 

кордоном. Робота в трьох групах «Типові труднощі» з метою обговорення, з 

якими труднощами (матеріальними, соціальними, правовими) можуть 

стикатися наші співвітчизники за кордоном. 

 Тема 8. Міжнародне законодавство щодо протидії торгівлі людьми, 

різних форм експлуатації (1 год) 

 Теоретична частина. Міжнародні і національні документи щодо протидії 

торгівлі людьми. 

Практична частина. Вправа на активізацію «Розірви коло». Групова 

робота у 6 групах «Міжнародне законодавство щодо протидії торгівлі людьми» 

для визначення основних положень міжнародних документів і занотування 

їх (на вибір: тезисно, графічно, у вигляді малюнка). 

 Тема 9. Міжнародне співтовариство у боротьбі проти торгівлі 

людьми (1 год) 



 

 

 Теоретична частина. Що таке міжнародне співтовариство. Засади 

міжнародного співіснування. Можливості людини як члена міжнародної 

спільноти. 

 Практична частина. Групова робота «Знайомство з міжнародними 

організаціями». Творча презентація про функціонування однієї із 

міжнародних організації. 

 

Підсумок (2 год). Підбиття підсумків роботи гуртка. 

 

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Вихованці мають знати: 

- зміст поняття «щастя» та чинники, які допомагають людині бути 

щасливою; сутність поняття «ціль» та роль цілей в життєдіяльності людини; 

важливість цілепокладання в життєвому самовизначенні; які ризики існують 

при укладанні шлюбу за кордоном; що таке сімейно-шлюбні стосунки, кохання 

як найбільша цінність сім’ї; що таке цінності сім’ї; суть поняття «сімейне 

щастя»; відповідальність за вибір майбутнього чоловіка/дружини; основні ролі 

членів сім’ї, їхні обов’язки; важливість готовності до шлюбу та критерії такої 

готовності; особливості прояву торгівлі людьми в Україні, сучасні тенденції, 

причини цього явища, шляхи потрапляння в небезпечну ситуацію; види 

діяльності у сфері дозвілля з точки зору позитивних сторін та можливих 

ризиків для людини;  особливості сучасних негативних явищ і їх вплив на стан 

здоров’я, а також майбутнє людини загалом; що таке вільний час (дозвілля) та 

його функції; причини, з яких надаються переваги тим чи іншим видам 

дозвіллєвої діяльності; можливі ризики для людини певних видів дозвіллєвої 

діяльності (шкода здоров’ю, ситуації насильства, експлуатації, торгівлі людьми 

тощо); основні міжнародні  документи щодо протидії торгівлі людьми, 

міжнародне законодавство стосовно протидії торгівлі людьми, основні 

національні закони, які захищають громадянина України від торгівлі людьми, 

основи міжнародного співтовариства та його діяльність щодо протидії торгівлі 

дітьми; що необхідно людині для успішного працевлаштування за кордоном; 

які типові труднощі можуть спіткати людину за межами своєї країни; основні 

інститути міжнародного співтовариства, які працюють у напрямі протидії 

торгівлі людьми; поняття «міжнародне співтовариство»;  проблему торгівлі 

людьми;  вимоги щодо організації поїздки за кордон з метою 

працевлаштування, навчання, шлюбу; що таке легальне та нелегальне 

перебування в іншій країні; 

 

Вихованці мають вміти: 

- визначати власні життєві плани, ресурси, що необхідні для досягнення 

цілей, а також перешкоди, які можуть завадити реалізації мети; формувати 

«образ» майбутнього супутника життя; визначати, які права порушуються в 



 

 

ситуації торгівлі людьми; безпечно поводитися; толерантно ставитися до тих, 

хто збирається за кордон, і до потерпілих від торгівлі людьми; 

 

Вихованці мають набути досвіду: 

- планувати свої дії для досягнення мети; протидії тиску під час 

спілкування у ситуації небезпеки; проявляти громадянську позицію у боротьбі 

проти торгівлі людьми. 

 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 
№ Найменування Кількість 
1 Фліп-чарт 1 шт. 

2 Аркуші блоку фліп-чарта 3 бл. 

3 Фломастери, маркери. 4 компл. 

4 Аркуші формату А4 і А1. 2 п. 

5 Ручки, кольорові олівці по кількості 
учасників 

6 Папір для нотаток по кількості 
учасників 

7 Кольорові стікери 4 компл. 

8 Роздатковий  матеріал по кількості 
учасників 
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