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ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРОВАДЖЕННЯ ШКІЛЬНОГО 
ПРОФІЛАКТИЧНОГО КУРСУ: НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ «КРОКИ ПО ЖИТТЮ»

Статтю присвячено питанням комплексного застосування кількісних та якісних методів під час оцінювання 
профілактичних втручань. Обґрунтовано необхідність використання якісних методів під час проведення оці-
нювання профілактики та представлено результати оцінювання шкільного профілактичного факультативного 
курсу «Кроки по життю» із застосуванням таких методів.

Продемонстровано, що під час оцінювання профілактичних програм загальною практикою є порівняння кіль-
кісних показників, що відображають індикатори досягнення їхніх цілей, на початку та після завершення профі-
лактичної роботи в експериментальних та контрольних групах. Це дає змогу оцінити загальну результативність 
програми, проте не дає можливості розкрити всі їхні ефекти й розкрити проблеми, що виникають під час упрова-
дження профілактичних програм. Доведено, що поєднання кількісних та якісних методів збору й аналізу даних дає 
змогу описати всі реальні результати впровадження профілактичної програми і знайти шляхи їх удосконалення.

Комплексне застосування кількісних і якісних методів під час оцінювання шкільного профілактичного факуль-
тативного курсу «Кроки по життю», здійсненому в рамках проєкту Українського фонду «Благополуччя дітей» 
«Профілактика ВІЛ-інфекції та підтримка психосоціального здоров’я в Україні», продемонструвало, що крім 
досягнення запланованих цілей курс сприяв розвитку загальних комунікативних навичок учнів, прийняттю важ-
ливих рішень, самовизначенню та формуванню власної ідентичності, поліпшенню взаємовідносин з однолітками 
та батьками. Якісне дослідження виявило, що саме питання особистісного розвитку привертали основну увагу 
учнів, водночас запобігання проблемам, з якими вони можуть зустрітися в майбутньому, було учням цікавим, але 
не завжди вважалося актуальним. Зроблено висновок, що недостатнє усвідомлення учнями актуальності профі-
лактичних завдань та недостатня увага педагогів до підліткових проблем можуть стати на заваді досягненню 
максимальної ефективності профілактичних курсів.

Результати дослідження дали змогу сформулювати рекомендації щодо вдосконалення шкільних профілактич-
них курсів та подальшої роботи над методикою їх оцінювання.

Ключові слова: ВІЛ, соціально небезпечне явище, соціальна профілактика, профілактична програма, 
факультативний курс, оцінювання.
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QUALITATIVE ANALYSIS OF IMPLEMENTATION RESULTS OF THE SCHOOL 
PREVENTION COURSE: ON THE EXAMPLE OF THE PROGRAM «STEPPING LIFE»

The article focuses on the issues of complex application of quantitative and qualitative methods of preventive interventions 
assessment. The necessity of using qualitative methods in prevention assessment is substantiated and assessment results 
of the school preventive optional course "Stepping Life" with the use of such methods are presented.

During evaluation of prevention programs, it is a common practice to compare quantitative indicators that reflect achievement 
indicators at the beginning and at the end of prevention work in experimental and control groups. It allows to assess the overall 
effectiveness of the program, but does not allow to disclose all the effects and problems that arise during implementation 
of prevention programs. It is proved that combination of quantitative and qualitative methods of data collection and analysis 
allows to describe all the real results of prevention program implementation and find ways of its improvement.

The comprehensive usage of quantitative and qualitative methods within evaluation of the school preventive elective 
course "Stepping Life", implemented in the framework of the project «Prevention of HIV and Support of Psychosocial 
Health in Ukraine» by All-Ukrainian Charity “Child Well-Being Fund Ukraine” showed that in addition to achieving 
planned goals the course contributed to the development of teenagers' general communication skills, decision making 
skills, self-determination and the formation of their identity, improving relationships with peers and parents. Qualitative 
research has found that the issue of personal development has drew more attention of teenagers, while preventing problems, 
which they may face in the future, was interesting, but not always considered as relevant. It is concluded that insufficient 
awareness of teenagers of the relevance of prevention tasks and lack of concern of teachers to adolescent problems may 
hinder achievement of maximum effectiveness of prevention courses.

The results of the study allowed the authors to formulate recommendations for improving school prevention courses 
and further work on the methodology of their evaluation.

Key words: HIV, socially dangerous phenomenon, social prevention, prevention program, optional course, evaluation.

Постановка проблеми та її зв'язок із важ-
ливими науковими чи практичними завдан-
нями. Динаміка соціально небезпечних явищ 
та проявів ризикованої поведінки, що спосте-
рігається нині в Україні, вказує на актуаль-
ність упровадження в нашій державі ефектив-
них профілактичних програм, спрямованих на 
широке охоплення підлітків та молоді. Так, за 
даними дослідження «Європейське опитування 
учнів щодо вживання алкоголю та інших нарко-
тичних речовин – ESPAD» (2019), для України 
характерні загальний високий рівень уживання 
підлітками алкогольних напоїв; поширення 
використання дітьми та молоддю електронних 
сигарет і нестандартних способів уживання 
тютюну на тлі загального зниження пошире-
ності паління; експериментування кожного 
п’ятого з підлітків, переважно хлопців стар-
шої вікової групи, з наркотиками, та пов’язані 
із цим труднощі соціальної адаптації половини 
з них; зловживання кожним другим підлітком 
спілкуванням у соціальних мережах, кожним 
третім – електронними іграми, кожним деся-
тим – азартними іграми в Інтернеті (Балакірєва 
та ін., 2019). Дослідження «Сексуальне насиль-
ство над дітьми та сексуальна експлуатація 

дітей в Інтернеті в Україні» (2020 р.) продемон-
струвало, що переважна більшість українських 
дітей уперше зустрічається із сексуальним кон-
тентом в Інтернеті у віці 7–13 років, причому 
17% дітей такий контент продемонстрували 
інші, 8% – самі його шукали; 23,5% дітей хоча 
б один раз потрапляли в ситуацію сексуаль-
ного насильства або сексуальної експлуатації 
в Інтернеті (Аналітичний звіт по результатам 
кількісного дослідження на тему «Сексуальне 
насильство над дітьми та сексуальна експлуа-
тація дітей в Інтернеті в Україні», 2021). Дані 
дослідження Adverse childhood experiences 
and health-harming behaviours among students 
in Ukraine (2018 р.) указують, що 62,1% укра-
їнських студентів у віці 18–23 років уживають 
алкогольні напої, 8,4% уже характеризуються 
проблемним уживанням алкоголю, 22,9% – 
палять, 13,8% мають досвід уживання вулич-
них наркотиків, 26,8% – ранній (до 16 років) 
сексуальний досвід. При цьому психологічне 
насильство над дитиною збільшує ризик про-
блемного вживання алкоголю в молодому 
віці в 3,2 рази, уживання вуличних наркоти-
ків – у 2,6 рази, скоєння суїциду – у 5,8 рази; 
сексуальне насильство над дитиною в 3,6 рази 
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збільшує ризик уживання вуличних наркоти-
ків, у 4 рази – раннього сексуального життя, 
у 5 разів – сексуальних контактів із декіль-
кома статевими партнерами (Report on survey 
results, 2018). Оскільки названі явища існують 
та поширюються в молодіжному середовищі 
попри те, що в навчальних закладах упрова-
джуються як обов’язкові навчальні дисципліни, 
так і факультативні курси, тренінгові програми 
й окремі заходи профілактичного спрямування, 
актуальним є проведення об’єктивної оцінки 
профілактичних утручань, яка б не лише кон-
статувала ефективність профілактичної про-
грами або практики її впровадження, а й вия-
вила переваги і недоліки програми, проблеми її 
впровадження та їхні причини, вплив програми 
на розвиток та соціалізацію дитини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині декілька профілактичних програм, що 
застосовуються під час роботи з підлітками 
в Україні, супроводжуються даними щодо їх 
ефективності. Так, ефективність програми 
«Формування здорового способу життя та про-
філактика ВІЛ» підтверджується даними щодо 
частки учасників експериментального впрова-
дження, що стали демонструвати коректніші 
знання з питань, котрим присвячена програма, 
продемонстрували здатність приймати відпо-
відальні рішення та мали безпечніші наста-
нови щодо сексуальної поведінки (Воронцова, 
Пономаренко, 2012); «Програма 15» – даними 
щодо частки учасників із позитивною динамі-
кою уявлень і переконань, необхідних для запо-
бігання ризикам, а також тих, у кого внаслідок 
участі в програмі поліпшилися взаємовідно-
сини та самооцінка безпосередньо та протягом 
року після завершення навчання за програмою 
(Калініна та ін., 2017). Ефективність програми 
«Сходинки» вимірювалася шляхом порівняння 
даних стосовно рівня знань щодо проблеми 
попередження інфікування ВІЛ та наявності 
переконань, котрі дають змогу убезпечити 
себе від ВІЛ на початку та після завершення 
навчання (Топольсков, 2012). Перевірка про-
грами Street Smart передбачала порівняння 
в експериментальних і контрольних групах 
показників обізнаності щодо шляхів передачі 
ВІЛ, позитивних настанов щодо використання 
презервативів, а також реальної практики вико-
ристання презервативів під час статевого кон-
такту та звернення за профілактичними соці-

альними послугами (Street Smart: Assessment 
of the implementation and effectiveness of the Street 
SMART Intervention in Ukraine, 2015). Як можна 
побачити, методики оцінювання, що застосову-
ються в розглянутих програмах, передбачають 
порівняння кількісних показників, що відобра-
жають індикатори досягнення їхніх цілей на 
початку та після завершення профілактичної 
роботи та (або) в експериментальних та контр-
ольних групах. Такий підхід дає змогу оцінити 
загальну результативність профілактичних 
програм, довести завдяки використанню мето-
дів математичної статистики її ефективність. 
Проте лише на основі декількох однозначно 
визначених кількісних показників неможливо 
описати всі реальні результати впровадження 
профілактичної програми, багатоспрямова-
ність її впливу, неоднозначність змін, що насту-
пають унаслідок її застосування, індивідуальні 
реакції дітей-учасників на навчання, виявити 
проблеми впровадження та знайти шляхи їх 
усунення. Проте без відповіді та такі запи-
тання неможливо порівняти можливості різ-
них профілактичних програм, визначити їхній 
реальний вплив на розвиток і соціалізацію 
учасників, знайти місце тієї чи іншої програми 
в навчально-виховній діяльності навчаль-
них закладів та можливості їх удосконалення. 
Отже, під час проведення оцінювання якості 
та результативності шкільних профілактичних 
програм на етапі збору й аналізу даних доцільно 
застосовувати як кількісні, так і якісні методи. 
Прикладом останнього підходу може слугу-
вати проведене М. Гончаровою, Т. Слободян, 
І. Скорбун дослідження особливостей викла-
дання тем статевого виховання в рамках пред-
мету «Основи здоров’я» в українських школах. 
За допомогою застосування методу фокус-груп 
авторам удалося виявити та описати низку про-
блем, зокрема невідповідність методів викла-
дання змісту тем статевого виховання та потре-
бам учнів, спричинену браком у вчителів знань 
і навичок застосування інтерактивних методів; 
уникання деякими вчителями висвітлення окре-
мих питань статевого виховання через власні 
етичні міркування та острах негативної реакції 
батьків; недостатнє усвідомлення адміністраці-
ями деяких шкіл важливості даного предмету 
(Гончарова та ін., 2017). Дослідження цих про-
блем лише кількісними методами оцінювання 
було б неможливим. Таким чином, актуальним 
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є проведення оцінювання ефективності шкіль-
них профілактичних курсів із застосуванням 
якісних методів.

Мета і завдання статті. Мета дослідження, 
що стало основою даної публікації, – оцінка 
процесу та результатів упровадження шкіль-
ного профілактичного курсу за допомогою поєд-
нання процедур кількісного та якісного аналізу. 
Завдання дослідження: розкрити безпосередні 
результати впровадження курсу відповідно до 
поставлених його програмою цілей; охарактери-
зувати мотивацію участі учнів у заняттях курсу, 
розкрити сприйняття учнями тем, що вивчалися, 
форм і методів навчання; охарактеризувати мож-
ливий вплив навчання в рамках профілактич-
ного курсу на життєдіяльність, розвиток і соці-
алізацію учнів; виявити проблеми, що виникали 
в учасників під час навчання, та визначити 
шляхи вдосконалення програми. Дослідження 
проводилося в процесі експериментального 
впровадження факультативного курсу за про-
філактичною програмою «Кроки по життю» 
в закладах загальної середньої освіти.

Методологія та методика дослідження. 
Програма «Кроки по життю» є адаптованою 
для впровадження в умовах закладу загальної 
середньої освіти (ЗЗСО) версією профілактич-
ної «Програми 15». Програма впроваджується 
у формі факультативного курсу, метою якого 
є розвиток в учнів компетентностей, необхід-
них для запобігання соціально небезпечним 
захворюванням та явищам на індивідуальному 
і сімейному рівнях. Відповідно до основних 
завдань, курс передбачає формування в учнів 
коректних знань щодо соціально небезпечних 
явищ і захворювань та засобів їх уникання, роз-
виток навичок, необхідних для відповідальної 
поведінки в ризикованих ситуаціях, форму-
вання цінностей здоров’я, відповідальності 
й особистої гідності та мотивації дотримання 
норм здоров’я і відповідальної поведінки. Курс 
розрахований на викладання в 8–10-х класах, 
складається із 16 тем, що викладаються протя-
гом 33 занять. Базовими є теми, що стосуються 
соціально небезпечних явищ та захворювань 
(ВІЛ, уживання алкоголю та ПАР, насильство, 
булінг). Окрім того, частину занять присвячено 
розвитку компетентностей, необхідних для 
свідомої безпечної поведінки: комунікативних 
навичок, цінностей (здоров’я, благополуччя, 
любов, гідність, відповідальність), умінь при-

йняття відповідальних рішень та самовиз-
начення, критичного ставлення до хибних 
стереотипів і упереджень. Заняття курсу про-
водяться у формі тренінгу, під час яких вико-
ристовуються презентація та робота з відеома-
теріалами, групові дискусії, мозкові штурми, 
інтерактивні вправи та ігри. Під час вивчення 
окремих тем учні можуть розподілятися на під-
групи за гендерною ознакою. Також передба-
чено окремі тематичні сесії для батьків учнів.

Програма «Кроки по життю» пройшла апро-
бацію в 2018–19 році в навчальних закладах 
Луцька і Черкас. Експеримент продемонстру-
вав, що участь у навчанні за програмою «Кроки 
по життю» дає змогу сформувати у більшості 
учасників переважно коректні уявлення щодо 
ВІЛ, контрацепції та насильства, суттєво поліп-
шити їхні знання з даних питань,  позитивно 
впливає на їхні погляди щодо ризикованої 
поведінки, а також до певної міри позитивно 
впливає на уявлення дітей-учасників щодо вжи-
вання алкоголю та ПАР, а також настанов щодо 
поведінки у ризикованих ситуаціях (Лютий, 
Петрович, 2019). За його результатами до про-
грами було внесено зміни, що стосувалися 
змісту та методів проведення окремих занять, 
а також була проведена адаптація тем курсу для 
дистанційного проведення в умовах карантину. 
У 2020–21 н. р. відбулося експериментальне 
впровадження курсу в навчальних закладах 
Волинської, Житомирської, Запорізької, Рів-
ненської, Черкаської та Чернівецької областей, 
результати якого будуть представлені далі.

Оцінювання впровадження курсу «Кроки 
по життю» передбачало як проведення стан-
дартизованого анкетного опитування учасників 
на початку та після завершення навчання, так 
і якісне дослідження сприйняття курсу учасни-
ками та його впливу за допомогою фокус-груп. 
За допомогою анкетування визначалися рівень 
коректності уявлень учнів – учасників навчання 
щодо ВІЛ, уживання алкоголю і ПАР та насиль-
ства, рівень безпечності їхніх настанов щодо 
поведінки в ризикованих ситуаціях, оцінки 
ними власної здатності застосувати безпечні 
засоби поведінки та їхня самооцінка. Резуль-
тати опитування на початку та після завершення 
навчання порівнювалися між собою та визнача-
лася статистична значущість змін, що настали 
внаслідок навчання за програмою «Кроки по 
життю». Фокус-групові дискусії учасників були  
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присвячені їхній мотивації участі в навчанні 
в рамках факультативного курсу, оцінки окремих 
тем та активностей курсу, самооцінки результа-
тів участі в навчанні за програмою, проблем, що 
при цьому виникали, та побажань щодо вдоско-
налення програми факультативного курсу. Поєд-
нання кількісного та якісного аналізу дало змогу 
не лише визначити загальну результативність 
та ефективність курсу, а й дослідити його загаль-
ний вплив на учнів, виявити проблеми та шляхи 
їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оцінювання експериментального впровадження 
факультативного профілактичного курсу за про-
грамою «Кроки по життю» в закладах загальної 
середньої освіти проводилося в 2020–21 н. р. 
У первинному опитуванні взяли участь 94 учні, 
у заключному – 99 учнів 8–10-х класів закладів 
загальної середньої освіти – учасників упро-
вадження. Опитування проводилося на основі 
стандартної анкети дистанційно за допомогою 
Інтернет-ресурсу «Google-форма».

Навчання дало змогу сформувати або поліп-
шити у більшості учнів (бл. 70%) переважно 
коректні уявлення щодо ВІЛ, алкоголю та нар-
котиків, сприяло набуттю учасниками безпеч-
ніших настанов щодо сексуальної поведінки, 

вживання наркотиків. Меншою мірою навчання 
сприяло формуванню коректніших уявлень 
учнів із питань контрацепції та насильства, 
формування настанов щодо вживання алко-
голю, учинення насильницьких дій та уник-
нення ситуацій насильства (рис. 1). Окрім того, 
кількісне оцінювання показало, що навчання за 
програмою «Кроки по життю» сприяло поліп-
шенню самооцінки дітей та формуванню у них 
упевненості в якості власних знань і навичок, 
натомість суттєвого поліпшення впевненості 
у власних можливостях застосувати отримані 
знання і навички на практиці не відбулося.

Отже, оцінювання показало загальну ефек-
тивність факультативного курсу відповідно 
з поставлених у ньому завдань і вказало на 
деякі його проблеми та обмеження (недо-
статній вплив на настанови учасників щодо 
алкоголю, відносно низькі результати питань, 
пов’язаних із насильством). Проте інтерпрету-
вати такі результати курсу, розкрити їхні при-
чини і контекст лише за допомогою кількісною 
оцінки було важко, тому варто було звернутися 
до аналізу якісних даних.

Якісна інформація щодо впровадження 
факультативного курсу «Кроки по життю» була 
зібрана в ході чотирьох фокус-груп, що були 
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Рис. 1. Кількісна оцінка рівня коректності уявлень та безпечності настанов учнів – 
учасників впровадження факультативного курсу за програмою «Кроки по життю»  

на початку (N-94) та після завершення (N-99) навчання, %
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проведені незалежними експертами за допо-
могою відеоконференцій на платформах Zoom 
та Meet. У дискусіях взяли участь 60 учнів.

У ході фокус-груп перш за все обговорю-
валася мотивація участі учнів у навчанні за 
факультативним курсом, за умов, що така 
участь була суто добровільною. Обговорення 
показало, що мотивами доєднання до курсу 
були загальна цікавіть, актуальність тем курсу, 
користь навчання для майбутнього, очікування 
цікавих форм роботи, попередній успішний 
досвід участі у факультативних дисциплінах 
та бажання гарно провести час. Наводимо при-
клад деяких висловлювань учасників:

−	 Ми вирішили, що це буде для нас корисно, 
тому що ми скоро будемо дорослими і потрібно 
вирішувати свої питання по-дорослому 
і потрібно більше досвіду, потрібно більше 
знати…

−	 У нашому віці взагалі є багато питань, 
які ми через якісь причини не можемо задати 
своїм батькам … їх важливо задавати, а знати 
відповіді – потрібно.

−	 Це гарний спосіб провести час добре 
й у цілому щось нове дізнатися.

Зазначимо, що під час обговорення цього 
питання учні частіше називали мотивацію 
участі, пов’язану з особистісним розвитком, 
самовизначенням, набуттям необхідних у май-
бутньому життєвих навичок, проте мотивацію 
безпосередньо профілактичного характеру 
(бажання навчитися того, що захистить від 
неприємностей, дасть змогу запобігти тій чи 
іншій проблемі) не висловив жоден учень.

Учасники фокус-груп висловили свої 
загальні враження щодо курсу. Усі вислов-
лювання учасників носили позитивну оцінку 
навчання за програмою «Кроки по життю». На 
їхню думку, курс виявився цікавим, корисним 
як зараз, так і в майбутньому, характеризувався 
цікавими формами навчання та комфортним 
стилем викладання і взаємодії з викладачами, 
був гарним проведенням часу з однолітками:

−	 Я для себе дізналася багато чого ціка-
вого, багато чого нового, навіть того, що я не 
знала. Я чудово проводила час зі своїми одно-
класниками, і ми ділилися своїми переживан-
нями, своїми думками

−	 Мені сподобалися деякі вправи. Вони були 
одночасно цікавими і веселими та в кожній 
вправі був якийсь висновок, який із неї випливав.

−	 Я вважаю, що цей курс знадобиться нам 
у майбутньому житті. Він дуже зблизив нас як 
між собою, так і з учителями.

Говорячи про основні результати навчання 
за програмою курсу «Кроки по життю», учас-
ники передусім зазначили, що розвинули 
власні комунікативні вміння (уміння казати 
«ні», розуміти інших, презентувати себе, від-
стоювати власні погляди, діяти в умовах кон-
флікту тощо), уміння приймати відповідальні 
рішення, планувати власне майбутнє, захища-
тися від ВІЛ, небажаної вагітності, усвідомили 
ризики, пов’язані з насильством, уживанням 
ПАР та необхідність відмови від вживання 
наркотиків. Також учасники звернули увагу 
на розвиток певних особистісних диспозицій: 
усвідомлення власних цінностей, визначення 
пріоритетів, розвиток відповідальності, само-
стійності, впевненості у собі, довіри до інших.

−	 Я навчився бути, напевно, більш само-
стійним, говорити «ні».

−	 Я навчилася розставляти пріоритети, 
знати цінності, знати, що це таке, як їх здо-
бувати, і які краще.

−	 Я вважаю, що головне, чому я тут навчи-
лася, – це приймати виважені рішення.

−	 Нас учили навіть елементарно, пра-
вильно надягати презерватив. Я гадаю, що це 
буде дуже потрібно нам у майбутньому.

−	 На цьому тренінгу я навчилася пізнавати 
себе, відстоювати свої думки, вміти говорити 
«ні» наркотикам та алкоголю.

Варто відзначити, що більшість висловлю-
вань учасників стосувалася набутків, що від-
носяться до особистісного розвитку та кому-
нікативних навичок. Про конкретні навички, 
необхідні для подолання проблем або запобі-
гання їм, згадали лише деякі учні. При цьому 
часто акцентувалося, що такі знання і навички 
перш за все будуть необхідними в майбутньому.

Також учні звернули увагу на те, що участь 
у заняттях сприяла їх кращому взаєморозу-
мінню з батьками та поліпшенню стосунків 
у класі.

−	 На цьому тренінгу зблизилася більше 
з батьками, змогла розказати їм про свої про-
блеми і взаємодіяти з ними.

−	 Ми [в класі] стали більш дружніми, 
ми стали один одному більш довіряти, ми стали 
більше спілкуватися один з одним, навчилися 
знаходити компроміси.
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У ході фокус-груп обговорювалося, які теми 
викликали зацікавленість учасників, а які теми, 
заняття, вправи не були цікавими або викли-
кали дискомфорт. Серед тем, що були цікавими, 
учасники фокус-груп назвали всі теми курсу. 
Проте частіше називалися теми, пов’язані 
з особистісним розвитком та формуванням 
загальних життєвих компетентностей

−	 Я гадаю, що не можна виділяти якісь 
окремі теми, адже всі вони були цікаві і всі вони 
були чимось корисні для нас. Тому для себе я не 
можу визначити якусь одну або дві найголовніші.

−	 Для мене було найцікавішим заняття про 
стереотипи, тому що до цієї теми я не так до 
цього ставилася.

−	 Мені найцікавішою була тема «Любов 
та відповідальність», тому що це допоможе 
в майбутньому…

−	 Мені запам’яталася тема про сексуальне 
життя, адже про це за межами кабінету 
психології нам було стидно і страшно розка-
зувати, а на цьому тренінгу ми змогли про це 
вільно поговорити, дізнатися багато нового 
і розвіяти деякі стереотипи.

Говорячи про теми або окремі активності, 
які не викликали зацікавлення або буди незро-
зумілими, недостатньо розкритими, більшість 
учасників зазначала, що нецікавих або незрозу-
мілих тем не було взагалі.

−	 На мою думку, таких тем не було, адже 
якщо щось нам було незрозуміло, то кожну тему 
нам пояснювали і розказували все так, щоб ми це 
зрозуміли. Не можна сказати, що нам було неці-
каво, адже до нас віднаходили підхід такий, щоб 
нам було це цікаво і щоб для нас це було і корисно.

Критичні висловлювання носили поодино-
кий характер, були висловлені «під тиском» 
модераторів дискусій. Так, деякі учасники 
фокус-груп зазначили, що окремі теми вже 
вивчалися (ВІЛ, контрацепція, булінг), а отже, 
не були новими для учасників і не викликали 
такого зацікавлення.

−	 Я б назвала ВІЛ, СНІД, але я б не сказала, 
що це інформація неправильно подана, просто 
на предметах «Біологія», «Основи здоров’я» 
ми багато раз згадуємо цю тему, і в прин-
ципі вона вже починає набридати, а так вона 
і потрібна в принципі.

−	 Я гадаю, «Булінг», тому що кожного 
року нам проводять спеціальні бесіди з при-
воду булінгу і ми про це дуже часто чуємо, 

дуже добре знаємо, тому «Булінг» теж не так 
цікаво, як інші теми.

Також деякі учасники називали особливості 
навчання, теми або форми роботи, що викликали 
у них дискомфорт (вправи, що викликають жваві 
почуття), проте зазначали їхню корисність.

Учасникам фокус-груп пропонувалося 
висловити свої бажання щодо того, як можна 
поліпшити зміст та викладання курсу «Кроки 
по життю». Більшість учасників зазначила, що 
програма не потребує жодних змін. Пропозиції 
стосувалися включення до програми деяких 
тем, збільшення часу, необхідного для вивчення 
певної теми, графіку навчання. Зокрема, пропо-
нувалося додати теми, пов’язані з актуальними 
підлітковими проблемами.

−	 Можливо, обговорення якихось підліткових 
проблем, які виникають у кожного зі спілкуван-
ням із батьками, керуванням своїми емоціями.

−	 Як можна взагалі більше розуміти дорос-
лих, бо іноді вони роблять якісь речі, і я іноді не 
розумію, бо можна ж було зробити так, чого 
ти так не зробив.

Отже, якісне оцінювання впровадження 
факультативного профілактичного курсу 
«Кроки по життю» показало, що участь у ньому 
викликала загальну позитивну реакцію учас-
ників: здебільшого вони були вмотивованими 
і зацікавленими, отримали нову важливу для 
себе інформацію, яку вони не мали можливості 
отримати з інших джерел. Навчання за про-
грамою «Кроки по життю» дало змогу розви-
нути у них комунікативні навички, необхідні 
для міжособистісного спілкування та взаємо-
дії в групі, здатність приймати рішення, спри-
яло усвідомленню та впорядкуванню власних 
цінностей, визначенню особистісних пріори-
тетів, формуванню відповідальності та само-
стійності, впевненості у собі, поліпшенню 
взаємостосунків та налагодження комунікації 
з батьками та однолітками, поліпшенню психо-
логічного клімату в учнівських групах.

Утім, якісне оцінювання показало, що най-
більш значущими для більшості учнів були 
результати навчання, що відповідають акту-
альним завданням їхньої соціалізації у цьому 
віковому періоді: формування комунікативних 
навичок та визначення особистісних цінностей 
і спрямованостей, розвиток міжособистісних вза-
ємовідносин. Результати навчання за програмою 
«Кроки по життю», пов’язані з формуванням 
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профілактичних компетентностей, сприймалися 
учнями як менш актуальні та орієнтовані пере-
важно на майбутнє. Це могло завадити свідомій 
умотивованій участі учнів у навчанні за профі-
лактичними темами, закріпленню відповідних 
знань та навичок та їх інтеграції в особистісні 
структури учнів, а отже, вплинути на загальну 
ефективність програми. На результатах навчання 
також позначилося те, що окремі теми курсу 
(ВІЛ, булінг тощо) вже вивчалися учнями раніше 
в рамках нормативних дисциплін і виховних захо-
дів, а отже, попри інноваційність запропонова-
ного в курсі «Кроки по життю» матеріалу могли 
здатися учням знайомими і звичними і не викли-
кати необхідної уваги. Саме цим можна пояснити 
відносно низькі результати навчання за темами 
«контрацепція» та «булінг».

Якісне оцінювання виявило, що окремі акту-
альні питання підліткового віку не охоплені 
ні даною програмою, ні виховною роботою 
навчальних закладів: взаємовідносини з батьками 
та однолітками, ризикована поведінка, пов’язана 
з підлітковою субкультурою, профорієнтація 
та формування кар’єрних планів. Учні очікують 
також більш детального розгляду питань сек-
суальних відносин. Таким чином, саме якісний 
аналіз дав змогу експертам запропонувати шляхи 
вдосконалення програми «Кроки по життю»: 
охоплення темами курсу актуальних для під-
літків проблем, акцентування уваги учнів на 
взаємозв’язку профілактичних тем курсу з такими 
проблемами та на інноваційності представлених 
у курсі профілактичних матеріалів, необхідності 
детального обговорення та критичного пере-
осмислення учнями вже існуючих у них знань 
та навичок із профілактичних питань, обгово-
рення з ними шляхів інтеграції отриманих у рам-
ках курсу знань і навичок в їхнє реальне життя.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Ефективність профілактичних 
курсів та програм, як правило, визначається 
на основі кількісних показників відповідно до 
цілей профілактики (коректності уявлень щодо 
проблем, на запобігання яких спрямовується 
профілактичне втручання, знань щодо засобів 
запобігання проблемам та вмінь їх застосо-
вувати, проявів проблемної поведінки тощо). 
Проте такий підхід не дає можливості розкрити 
всі реальні результати впровадження профі-
лактичних програм, реакцію учасників на них 
та мотивацію застосування їхніх результатів 

у реальному житті, дослідити причини про-
блем, що виникають під час упровадження 
профілактичних програм, та знайти шляхи вдо-
сконалення програм. Вирішення цих завдань 
можливе за поєднання кількісної оцінки резуль-
татів профілактики з їх якісним аналізом.

Проведення якісного аналізу результатів 
упровадження факультативного профілактич-
ного курсу «Кроки по життю» та співвідне-
сення його результатів з оцінкою кількісних 
показників ефективності продемонструвало, 
що, окрім досягнення запланованих цілей 
курсу – формування в учнів коректного розу-
міння ризикованої поведінки та настанов щодо 
її уникання, навчання за програмою «Кроки по 
життю» дало змогу розвинути у них загальні 
комунікативні навички та особистісні якості, 
сприяло прийняттю важливих рішень, самовиз-
наченню та формуванню власної ідентичності, 
поліпшенню взаємовідносин з однолітками 
та батьками, цікавому проведенню часу. Саме 
такі результати найбільшою мірою відповідали 
очікуванням учнів від факультативного курсу 
та були позитивно оцінені учасниками.

Якісне оцінювання дало змогу виявити 
деякі чинники, що могли завадити досягненню 
профілактичним курсом очікуваних результа-
тів: недостатнє усвідомлення частиною учнів 
актуальності розгляду деяких профілактичних 
тем, що сприймаються ними як необхідні для 
майбутнього, проте не в даний момент (контр-
ацепція, ризики вживання алкоголю та ПАР); 
«втома» учнів від багаторазового повторення 
окремих питань у рамках нормативних дисци-
плін та загальної виховної роботи ЗЗСО (ВІЛ, 
насильство, булінг); недостатня увага актуаль-
ним підлітковим проблемам (взаємостосунки 
з батьками та однолітками, «субкультурна» ризи-
кована поведінка тощо). Урахування цих чинни-
ків дасть змогу підвищити ефективність упрова-
дження шкільного профілактичного курсу.

Подальше вдосконалення методик оці-
нювання профілактичних курсів може бути 
пов’язане з долученням до аналізу кількісних 
та якісних даних, що характеризують, з одного 
боку, процес проведення навчання, з іншого – 
довгострокові впливи навчання на поведінку 
та взаємовідносини учнів і, відповідно, залу-
чення до оціночних процедур як експертів 
викладачів відповідних курсів та педагогів 
закладів освіти, де такі курси впроваджуються.
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