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25 – 26 лютого 2016 року доцент кафедри практичної психології Нагула 
Олена Леонідівна за підтримки Українського фонду «Благополуччя дітей» 
провела методично – практичний семінар «Попередження сексуального 
насилля над дітьми» для спеціалістів дошкільної освіти з різних міст 
України. В рамках заходу було представлено сучасний практичний досвід 
повноважних міжнародних та вітчизняних організацій  Рада Європи, «Нічиї 
діти» (Польща), «Діти – не для насилля» (Білорусь), Український фонд 
Благополуччя дітей (Україна) та ін. щодо розвитку безпечної поведінки у 
дітей дошкільного віку та презентовано методичний посібник «Навчіть 
дитину захищатися», розроблений викладачами Інституту людини  
Цюман Т.П.та Нагула О.Л. У колі досвідчених фахівців плідно працювали та 
активно переймали професійний досвід наші студенти практичні психологи 
та соціальні працівники. Про здобутки від участі у методично-практичному 
семінарі, вони зазначили наступне:  

 «Участь у даному заході стала для мене професійним поштовхом. Я 
дізналася, що взаємодія з дітьми, інтерактивні бесіди, ігри є основою 
формування безпечної поведінки дітей. Я здобула навички, які в 
майбутньому дозволять мені навчити дітей усвідомлювати, що їх тіло та 
життя належить виключно їм. Дружня, відкрита та рівноправна атмосфера, 
дозволила мені розкритися, почути досвідчених фахівців і пізнати нове».  

Анастасія Ільченко, ІІІ курс «Практична психологія».  
 

«На семінарі я дізналась про результати  дослідження Ради Європи (2015р.), і 
була вражена, що кожна п’ята дитина в Україні страждає від сексуального 



насилля. Корисною для мене була інформація про ознаки, причини та 
наслідки сексуального насильства. Отримала посібник "Навчіть дитину 
захищатися" та книжку "Кіко та рука" для проведення занять із дітьми, щоб 
розвивати у них безпечну поведінку. Я зрозуміла, що насильство над 
дитиною можна попередити, навчивши її захищати себе…». 

Марина Яворська, ІІІ курс «Практична психологія». 

«Для мене 2 дній пройшли дуже цікаво та насичено. І  як для майбутнього 
фахівця,  дуже корисними  були презентовані заняття для роботи з дітьми, 
щодо формування безпечної поведінки. Інформація, яка була висвітлена про 
статистику та загалом щодо явища сексуального насильства над дітьми, була 
подана змістовно, доступно та практично. З великим задоволенням прийму 
участь у таких заходах знову». 

Юлія Рогозна, студентка ІУ курсу «Соціальна робота». 

 

 

 

 

 


