
Звіт 

відділу виховної та психолого-педагогічної роботи про виконання заходів  

з проблем «Торгівля людьми – сучасне рабство» 

 

 Відповідно до листа МОН України №1/9-557 від 18 вересня 2018 року 

«Про проведення у 2018-2019 роках Всеукраїнського моніторингового 

дослідження стану виконання у системі освіти законодавства щодо протидії 

торгівлі людьми»; розпорядження ректора № 104-р від 24 вересня 2018 р. «Про 

проведення навчальних семінарів зі студентами других курсів»; лист МОН 

України №1/9-125 від 07 березня 2019 року «Щодо організації освітньої 

діяльності з протидії торгівлі людьми»; розпорядження ректора № 56-р від 01 

квітня 2019 р. «Про проведення навчальних семінарів зі студентами третіх 

курсів», працівники відділу виховної та психолого-педагогічної роботи 

розробили методично-змістовий формат просвітницьких семінарів на тему 

«Торгівля людьми – сучасне рабство». 

 1. Сформовано ініціативну групу фахівців із конкретизацією рівня 

персональної участі кожного члена у її складі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Посада Рівень участі 

1. Романкова  

Лілія Миколаївна 

завідувач відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи, 

кандидат психологічних наук, 

доцент 

Розробка наказів, програми 

заходів, проведення навчальних 

семінарів, корекція 

інформаційного контенту. 

2.  Юрченко  

Зоя Володимирівна  

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи, 

керівник семінару, кандидат 

психологічних наук, доцент 

Розробка методичної основи та 

програми заходів, проведення 

навчально-просвітницьких 

семінарів для студентів та 

кураторів, залучення фахівців 

благодійного фонду «Карітас 

Україна» УГКЦ, підготовка 

презентацій на сайт. 

3.  Блашків 

Ірина Ярославівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Підготовка волонтерської групи, 

поточний інструктаж, 

моніторинг якості 

просвітницьких акцій у 

підрозділах університету. 

4.  Мацько 

Романа Михайлівна 

методист відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Обробка інформації. 

5.  Козакевич  

Наталія Дмитрівна  

виконавчий директор 

благодійного фонду «Карітас 

Проведення навчально-

методичних семінарів для 



Івано-Франківськ» УГКЦ. кураторів академічних груп , 

підготовка друкованої продукції 

для розповсюдження в 

університеті. 

6. Якубів  

Людмила Ярославівна  

старший уповноважений 

відділу боротьби зі злочинами 

пов’язаними з торгівлею ГУНП 

в Івано-Франківській області 

Проведення навчально-

методичних семінарів для 

кураторів академічних груп , 

забезпечення університету 

поліграфічною продукцією для 

поширення серед студентів і 

викладачів. 

7.  Ковальчук  

Людмила 

Мирославівна 

керівник консультативного 

центру надання допомоги 

особам, які постраждали від 

торгівлі людьми 

Проведення навчально-

методичних семінарів для 

заступників з виховної роботи, 

забезпечення університету 

поліграфічного матеріалу за 

проблемою для його поширення. 

8. Двірська 

Марія Степанівна 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

9. Вовчук 

Богдан 

Володимирович 

волонтер відділу виховної та 

психолого-педагогічної роботи 

Проведення навчальних 

семінарів для студентів 1-3-х 

курсів. 

 2. Створено електронну добірку нормативно-правових актів з питань 

торгівлі людьми. 

 3. Сформовано інформативний блок за темою «Торгівля людьми – 

сучасне рабство». 

 4. Підготовлено інформативний матеріал та мультимедійне забезпечення 

щодо проведення навчально-методичних семінарів та просвітницьких акцій для 

кураторів академічних груп та студентів 1-3-х курсів. 

 5. Проведено цикл навчально-просвітницьких занять для кураторів 

академічних груп та заступників директорів з виховної роботи за такою 

тематикою: «Студентство як група ризику торгівлі людьми: особливості 

профілактичної роботи», «Групи ризику у торгівлі людьми: особливості 

правових заходів та взаємодія з ВНЗ» (додаток 1). 

 6. Загалом у підрозділах університету протягом вересня-жовтня 2018 р., 

квітня 2019 р. відділом виховної та психолого-педагогічної роботи проведено 

26 семінарів, цільова аудиторія становила близько 2000 студентів з 

використанням мультимедійного забезпечення (додаток 2).  

http://vvppr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/129/2019/09/Додаток-2-Школа-кураторів-торгівля-люьми.docx
http://vvppr.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/129/2019/09/Додаток-3-Торгівля-людьми-сучасне-рабство.docx


 7. Підготовлено та розміщено на сайті університету інформаційно-

ілюстративну презентацію про фактори, форми, групи ризику, поширення 

торгівлі людьми, про засоби особливості безпеки та ін.. 

   

Завідувач відділу виховної та  

психолого-педагогічної роботи                                                   Л.М. Романкова 

 


