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Керівникам ЗЗСО

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ  МІСЬКОГО МОНІТОРИНГУ 
“ЖИВИ ВІЛЬНО”

Протягом  жовтня 2021 року  практичними психологами та класними керівниками 
закладів освіти міста Чорноморськ був проведений онлайн моніторинг. Ініціатором та 
організатором  дослідження є Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
Чорноморської міської ради. 
У моніторингу взяли участь 344 учні 10-11 класів. Це складає 36 % від загальної кількості 
старшокласників міста.  
Метою даного проекту є просвітництво щодо запобігання ризику втягнення молоді до 
ситуацій торгівлі людьми шляхом підвищення обізнаності, психологічної готовності 
молоді протистояти викликам, що можуть призвести до потрапляння в ситуації 
експлуатації, втягнення в злочинну діяльність.

Після обробки анкет  ми отримали такі  результати:
 

За кількістю учасників з кожної школи:
ЗОШ № 1 - 42
ЗОШ № 2 - 37
ЗОШ № 3 - 31
ЗОШ № 4 - 55
ЗОШ № 6 - 63
ЗОШ № 7 - 60
Гімназія № 1 - 42
ОЗОШ - 12
МДЗОШ — 2



Переважна кількість респондентів, яких зацікавила наша анкета  — дівчата, їх 69 %, а 
хлопців 31 %. 
Можна припустити, що дівчата більш соціально активні та обережні, у порівнянні з 
хлопцями. Статистика  також говорить про те, що в Україні чоловіки більше схильні до
ризику, а тому протягом останніх років саме вони частіше потрапляють до ситуацій 
торгівлі людьми.

Переважна кількість респондентів 77  % та 74 % вважають, щодо торгівля людьми це 
злочин та порушення прав людини. 
Насправді, всі три відповіді вірні, бо торгівля людьми це  надприбутковий злочинний 
бізнес, який базується на  порушенні прав людини. 



Наші респонденти вважають, що частіше всього попадають у рабство жінки — 60 % та  
діти — 35 %. 
Статистика  говорить про те, що в Україні чоловіки більше схильні до ризику, а тому 
протягом останніх років саме вони частіше потрапляють до ситуацій торгівлі людьми.

Більше половини старшокласників — 53 %, які взяли участь в опитуванні вважають, що 
торгівля людьми не завжди пов'язана із перетином кордонів, 23 % не знають, що 
відповісти, а ще 23 % вважають що потрапляння у рабство можливо тільки у чужій країні. 
Насправді для експлуатації людей не існує державних кордонів. За рейтингом країн, в 
яких найчастіше експлуатують українців, Україна посідає 2 місце після
Росії.
Чи є освіта гарантією того, що людина до рабства ніколи не потрапить? 30 % вважають, 
що до рабства попадають тільки люди без освіти, 24 % не знають, як відповісти, 45 % 
вважають, що освіта не гарантує безпеки.
За статистичними даними  переважна більшість постраждалих має вищу або технічну 
освіту.



Чи можуть у якості вербувальників виступати жінки? 22 % вважає, що так, 24 % - ні, а 53 
% не знають.
Насправді в Україні  переважна частина вербувальників — жінки. Рівень довіри до жінок,
за даними психологічних досліджень, вищий, ніж до чоловіків.

Старшокласники вважають, що частіше люди потрапляють у сексуальну експлуатацію — 
91 %, на другому місці  трудова — 80 %, а на третьому торгівля органами — 63 %.

Насправді ж, найбільше постраждалих українців  за останні два роки перебувало  саме в 
трудовій експлуатації.
Які джерела інформації можуть становити небезпеку? Наші респонденти вважають, що 
частіше вербування відбувається через шантаж та залякування — 86 %, інтернет — 79 %, 
агенції з працевлаштування — 53 %. 



Насправді, зловмисники  часто діють через друзів і родичів, через інтернет, створюють 
фейкові  шлюбні агенції, граючи на романтичних почуттях,   та агенції  з 
працевлаштування. В хід йдуть також шантаж, загрози,  залякування, втягнення 
людини у боргову кабалу. 
Наприкінці анкети учням був запропоновані правила, які допоможуть  зробити подорожі 
та роботу за  кордоном   більш безпечними. Найбільш дієвими учні вважають: детальне 
ознайомлення з робочим контрактом — 88 %, повідомлення  своїм рідним щодо місця 
подальшого перебування — 85 % та підтримування постійного зв'язку із рідними — 83 %. 
Насправді всі перелічені правила є дієвими та рекомендованими до виконання. 

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що старшокласники 
закладів освіти Чорноморська мають достатній  рівень обізнаності з проблеми 
потрапляння у ситуацію торгівлі людьми, але  їх знання потребують уточнення та 
доповнення. 
Рекомендуємо класним керівникам та практичним психологам закладів освіти взяти до 
уваги результати моніторингу,  ознайомити  з ними учнів 10-11 класів. Через підвищенну 
схильність хлопців до ризикованої поведінки та статистику щодо  частого потрапляння у 
ситуацію експлуатації  чоловіків, рекомендуємо частіше залучати  саме їх до  активної 
участі у просвітницьких заходах.  

Дякуємо за співпрацю

Директор ЦПРПП  Людмила АДАМЕНКО

Консультант Вікторія Баранова
0931077038
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