
ГРАТИ ЧИ НЕ ГРАТИ ?!

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ОРГАНІЗАТОРІВ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ІМІТАЦІЙНОЇ ГРИ-ВИБОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ М18

“Я ОБИРАЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ”
В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

ФОКУС: М18-ОРГАНІЗАТОРИ ГРИ



ДІТИ ТА МОЛОДЬ М18 ХОЧУТЬ БУТИ ПОЧУТИМИ

•23 регіональні 
координатори

•21 пілотний заклад 
освіти

•13 населених 
пунктів

•23 імітаційні 
виборчі дільниці

•близько 300 
організаторів гри –
дітей та молоді М18

•понад 4000 
учасників гри –
дітей та молоді М18

 Дата проведення 
опитування: 

 день проведення 
імітаційної гри –

 15-22 березня 2019 р.

 інтерв'юери:

 координатори гри

 Респонденти: 

 організатори
проведення гри

 Вік респондентів: 

 12-17 років

 Кількість 
респондентів: 

 162 особи

 Форма опитування:

 анкетування з 
відкритими 
питаннями



ДІТИ ТА МОЛОДЬ М18 ОБИРАЮТЬ
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Які у вас враження від участі у грі?

97 %

2% 1%

Враження від участі у грі

позитивні враження

нейтральні враження

жодних вражень



Що ви хочете сказати про свою участь в цілому?

93 %

4 % 3 %

Відгуки про участь у грі

позитивні відгуки

нічого не бажають сказати

не відповіли на питання



Як вам здається, чи можна було побудувати гру
краще? Як це зробити?

77%

22%

1%

Якість проведення гри

вважають, що змінювати 
гру не потрібно

вважають, що гру можна  
побудувати краще

не відповіли на питання



Які враження у вас від окремих фрагментів гри?

77%

22%

1%
5%

1%
4% 3%

Вражеення від окремих фрагментів гри

позитивні від усієї гри

позитивні/негативні від окремих елементів

сумні

нормальні

ніякі

не визначилися

не дали відповідь на питання



Які дії під час гри були ефективні, а які – ні? Чому?

43%

36%

6% 5%
10%

Ефективність дій під час гри

вважають, що усі дії були ефективними

зазначили окремі найефективніші дії

зазначили окремі неефективні дії

не визначилися

не відповіли на питання



Що б ви робили, якби грали ще раз?

61%

10%
7% 9 %

1% 3% 2% 3% 1% 3%

Повторна участь у грі

"те ж саме"

з радістю грали б

змінили б свою роль

відповідальніше виконували б свою 
роль

по-іншому б проголосували

удосконалили б гру

не були б членами виборчої комісії

приділили б більше уваги для 
підготовки до власного вибору

не грали б 

не відповіли на питання



Чому ви навчились
в ході підготовки й проведення гри?

1% 1%

7%

25%

6%

24%

2%
1%

3%

19%

2%
3%

4%

Навчальні результати гри

навчилися усьому
організовувати та проводити гру
розвинули навички комунікації
ознайомилися з  виборчим процесом та навчилися  проводити вибори
навчилися правильно заповнювати бюлетені та протоколи
розвинули відповідальність та зосередженість на виконанні завдання
розвинули розуміння громадянської відповідальності
розвинули впевненість у собі
розвинули навички командної роботи
розвинули вміння самостійно приймати рішення
розвинули толерантне сприйняття інших
нічого не розвинули
не відповіли на питання



Яких знань не вистачало? 
Яким чином можна подолати цей брак знань? 

59%

10% 8%

15%

2%
6%

Достатність необхідних для проведення гри знань

було достатньо  усіх знань

не вистачило знань, необхідних для виконання своєї ролі

не вистачило знань щодо процесу проведення виборів та 
здійснення аналізу програм партій
не дали відповіді на питання

не знають

зазначили, що не вистачило досвіду чи певних особистих якостей



Що нового ви дізналися під час гри?
Наскільки це важливо для вас?

1%

19%

57%

1%
4% 2% 2% 4% 2%

7%

Особисті досягнення від участі у гри

дізналися багато нового

зазначили, що усе було знайомим

ознайомилися з процесом проведення виборів та тим, як в них 
брати участь
дізналися громадянську позицію молоді

по-іншому подивилися на малих дітей

дізналися про відповідальність вибору

познайомилися з новими людьми та розвинули комунікативні 
навички
про важливість проведення виборів

як проходить гра

не відповіли на питання

У КАБІНЦІ 
НЕМОЖНА НІЧОГО 
ФОТОГРАФУВАТИ



Яку дійсність із повсякденного життя
демонструє вам ця гра?

53%

1%

10%

3% 3% 1% 1 % 1% 1% 1%
4%

19%

Дійсність, яку демонструє гра

справжні вибори складність у міжособистісній комунікації

відповідальність щодо прийняття рішень відсутність критичного мислення під час прийняття рішень

свідомість і небайдужість молоді несерйозне ставлення до думки дітей

роботу з документами команду

єдність людей черги

не знають не відповіли на питання



Чи на такі результати ви очікували?

74%

9%
6%

7% 3%
6%

Очікування від гри

справдилися

майже справдилися

не справдилися

були несподіваними

не було сподівань

не відповіли на питання



Що вас тепер турбує? Чому?

10%

53%

8% 8%
5%

2% 1% 1% 3% 3% 1% 1%
4%

Стурбованість після гри

не відповіли на питання нічого не турбує справжні вибори

майбутнє країни майбутній власний вибір майбутнє гри

пасивність молоді прогалини у знаннях програми кандидатів

мала кількість учасників гри власне самопочуття вже нічого

результати гри



ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ІМІТАЦІЙНОЇ ГРИ-ВИБОРІВ 
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ М18 “Я ОБИРАЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ”: 

https://m18.org.ua

Д О Л У Ч А Й Т Е С Я !
Марія Гриньова, координатор мережі М18 в Одеській області


