
Психологічна служба  

системи освіти 

Солонянського   

 району 

Торгівля людьми Торгівля людьми Торгівля людьми 
як проблема            як проблема            як проблема            

сучасностісучасностісучасності      

(Профілактична робота з  

протидії торгівлі людьми  

в навчальних закладах) 

Приблизна тематика бесід 

1. Торгівля людьми як проблема по-

рушення прав людини. 

2. Міжнародні стандарти та між-

народні механізми забезпечення 

прав людини. 

3. Права дітей. Конвенція ООН про 

права дитини. 

4. Проблеми з працевлаштуванням 

в Україні. 

5. Висвітлення можливості праце-

влаштування за кордоном. 

6. Якими шляхами люди потрапля-

ють за кордон? 

7. Українське законодавство, між-

народні документи та законо-

давство зарубіжних країн щодо 

боротьби з торгівлею жінками 

та дівчатами. 

8. Механізм захисту своїх прав в 

Україні (суд, правоохоронні орга-

ни). 

9. Міжнародні механізми захисту 

прав людини (Європейський суд з 

прав людини). 

10. Проблема рабства та його сучас-

ні прояви. 

11. Вивчити міжнародні документи 

з даної проблеми (самоосвіта уч-

нівської  молоді). 

Етапи соціально-психологічної 
роботи з дітьми, потерпілими від то-

ргівлі людьми: 

1. Отримання інформації про дитину. 

2. Формування плану допомоги. 

3. Знайомство із ситуацією. 

4. Вилучення з ситуації. 

5. Постановка діагнозу. 

6. Кризове втручання (вирішення нага-
льних потреб людини). 

7. Процес реабілітації (надання медич-
ної, психологічної, юридичної допомоги, 
організація навчання тощо). 

8. Здійснення роботи з членами сімей 
та соціальним оточенням. 

9. Створення сприятливих умов для 
життя відповідно до вікових особливос-
тей дитини. 

10. Індивідуальна робота з дитиною. 

Матеріали, для використання в 
практичній діяльності, можна заванта-

жити чи переглянути на сайті  

Психологічної  служби системи 
освіти району 

http://psihossoc.ucoz.ru/ (закладинка 
“Психологічна скарбничка”) 

Ви знайдете: 

 розробки тренінгів, занять; 

 анкетки; 

 відеоматеріал  і т.п. 



ОРГАНІЗАЦІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗА-

КЛАДІ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З 

ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ 

ЛЮДЬМИ  

 батьківські збори; 

 батьківські конференції; 

 перегляд фільму (наприклад, 

«Станція призначення - ЖИТ-

ТЯ») ; 

 залучення до оцінювання кон-

курсу творчих робіт (див, 

наприклад,  конкурс плакатів).  

Форми проведення             

профілактичної роботи з  

дітьми та молоддю 

Традиційні форми навчання 

 лекція; 

 читання; 

 демонстрація відеоматеріалів. 

Форми організації виховної 

роботи у школі  

з проблеми запобігання  

торгівлі людьми 

Активні форми навчання 

 мозковий штурм; 

 рольові ігри;  

 групова робота; 

 тренінги 

Театралізовані форми 

 літературно-музична композиція ; 

 концерт; 

 публіцистична вистава ; 

 театралізована вистава ; 

 пластично-хореографічна вистава  

Інтерактивні ігрові форми 

 гра станціями 

Інтелектуально-пізнавальні форми 

 «Що? Де? Коли?»,  

 «Слабое звено»  

Художньо-прикладні форми 

 конкурс плакатів 

 конкурс буклетів, стінгазет і 

Освітня робота серед молоді відіграє 

важливу роль у попередженні  

 поінформувати учнів про явище 

торгівлі людьми; 

 привернути увагу учнів до гендерних 

проблем, питань про честь та гідність 

людей як соціобіологічних істот; 

 поінформувати школярів про причи-

ни та наслідки гендерної дис-

кримінації; 

 сформувати у школярів навички обе-

режної поведінки та вміння захищати 

власну гідність. 

Наскрізні педагогічні ідеї даного питання 

зводяться до: усвідомлення учнями акту-

альності означеної проблеми та виявлення 

причин, що її породжують; 

 поінформованість учнів про ймовірні 

ризики та шляхи запобігання потрап-

ляння в ситуації, пов’язану з 

торгівлею людьми; 

 формування в учнів моделі безпечної 

та конструктивної поведінки в ситу-

аціях ризику стати «живим товаром»; 

 формування в учнів толерантного 

ставлення до постраждалих від 

торгівлі людьми; 

 формування учнями власного став-

лення до торгівлі людьми як пору-

шення прав людини та ганебного 

явища сучасності. 


