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ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 15 

 

 

ТРЕТЄ ТИСЯЧОЛІТТЯ – РАБСТВО ІСНУЄ 

 „Кожна людина має право на життя, 

 свободу та особисту  «недоторканість». 

 Загальна декларація прав людини, стаття 3 

 

 Мета: надати учням інформацію про явища торгівлі людьми, зовнішні та 

внутрішні причини та наслідки проблеми «білого рабства»; про те, які права 

порушуються в ситуації торгівлі людьми. 

Сприяти формуванню навичок безпечної поведінки, відповідального ставлення 

до своєї особистості.  

Виховувати активну позицію щодо можливості захисту своїх прав. 

 

Завдання:  

- виявити рівень поінформованості учнів щодо проблеми торгівлі людьми; 

- сформувати уявлення про суть торгівлі людьми; 

- з’ясувати причини торгівлі людьми, визначити наслідки для особи і для суспільства 

від потрапляння цих осіб у ситуацію рабства; 

- ознайомити учнів з різними формами торгівлі людьми. 

 

Обладнання: плакат «Не дай себе продати», буклети на кожного учня, ручки, 

фломастери, напис на дошці «Торгівля людьми – це…», фліп-чарт, визначення 

поняття «Торгівля людьми», 2 аркуші форматом А-4 з написом «Причини торгівлі 

людьми», 3 аркуші форматом А-3, ноутбук, презентація з теми,  фрагменти фільму 

«Станція призначення – життя», завдання для роботи в групах. 

 

І. Повідомлення теми й мети уроку  

Одним із різновидів насилля над особистістю  - є торгівля людьми. І хоч за 

вікном у нас ТРЕТЄ ТИСЯЧОЛІТТЯ, але, на жаль, РАБСТВО ІСНУЄ. 

Метою нашої зустрічі є глибше розуміння такого явища як «торгівля людьми», 

з'ясування причин та наслідків потрапляння і перебування у «білому рабстві», 

формування навичок безпечної поведінки, відповідального ставлення до своєї 

особистості.  

Виховувати активну позицію щодо можливості захисту своїх прав. 

 

ІІ. Основна частина. 

Про цю проблему в Україні почали говорити з 1996 року. Торгівля людьми – 

це сучасна форма рабства.  

Вправа «Мозковий штурм»  

Які ж поняття ми включаємо у словосполучення «торгівля людьми»?  

(Відповіді учнів, які записуються на дошці). 

 Який висновок з цього ми можемо зробити? 

 Хто може потрапити у тенета торгівлі людьми? 
 

Інформаційна частина  



Якщо поглянемо на наші записи, то сумніву в нас не залишиться, що торгівля 

людьми вважається найприбутковішою справою після торгівлі наркотиками  

та торгівлею зброєю, як  напрямками  кримінального  бізнесу.   
Перед нами стоїть два проблемних питання, на які ми дамо відповідь в ході 

перегляду і аналізування деяких фактів: 

1. Чому питання торгівлі людьми актуальне для нашої держави? 

2. Що необхідно робити, щоб уникнути ризику потрапляння українських 

громадян у «біле рабство»? 

 

Жертвами торгівлі людьми, як ви зазначили, є малі діти, підлітки, чоловіки та 

жінки. Україна, на жаль, є однією з головних країн постачальниць  «живого товару» 

у країни Європи та Близького Сходу. Україна є також однією з  головних  країн-

транзитерів (країна, через яку переправляють потерпілих у країни призначення). 

В рамках Всеукраїнської акції  «16 днів протидії  насильству», яка щорічно 

проходить з 25 листопада по 10 грудня, особливою увагою відзначається 2 грудня 

– Всесвітній день боротьби проти рабства. В цей день суспільство активно 

виступає проти такого нелюдського явища, як торгівля людьми. 

 

За оцінками експертів щорічно 1-2 млн. жінок та дітей у світі стають «живим 

товаром». Наприкінці ХХ сторіччя з його проявами зіткнулась і Україна. 

Наша держава – це країна, з якої, як правило, здійснюється експорт жінок і 

дітей на світові ринки інтимного бізнесу. Ряд експертів одностайно висловлюються 

про те, що торгівля людьми є однією з галузей кримінального бізнесу, що 

розвивається найбільш стрімкими темпами у світі; у цій індустрії домінують добре 

організовані кримінальні синдикати; одержані прибутки йдуть на фінансування 

інших різновидів злочинної діяльності. 

 

Реальність  сьогодення  така, що  багато  людей  нашої  країни  продовжують 

масово виїжджати за кордон, ризикуючи при цьому стати жертвою  торгівців  

людьми.  За цим  стоять  величезні  гроші,  які  отримують трафікери (торговці).  

Саме  цим  словом  –  «трафікер»,  почали  називати  всю  ту різноманітну  групу  

людей,  які  задіяні  в  торгівлі  людьми: організаторів-керівників злочинних груп, які 

торгують людьми; агентів-вербувальників, що зваблюють людей брехливими 

обіцянками  красивого закордонного життя та обманними пропозиціями 

працевлаштування за кордоном; перевізників («кур’єрів»); продавців і покупців 

живого товару; сутенерів і господарів , які використовують цих потерпілих тощо. 

 

Вправа «Причини торгівлі людьми»  
 

Учасники об’єднуються в дві-три міні-групи. Кожна група отримує аркуш 

паперу з заголовком «Причини торгівлі людьми». Через 1-2 хвилини учасники 

презентують напрацювання груп. 

Психолог може доповнити виступи учасників; серед причин, які призводять до 

торгівлі людьми, можуть бути наступні: 

 інформаційні:  

  -погана обізнаність українських громадян щодо можливостей   

працевлаштування за кордоном та їх наслідки; 

- публікації багатообіцяючої реклами в пресі та «агітація» 

- низька обізнаність стосовно своїх прав. 



 правові: 

- відсутність належної системи захисту потерпілих; 

- недостатнє покарання злочинців. 

 причини, пов’язані з «людським фактором»: 

- складні стосунки в сім’ї (відсутність або недостатність батьківської 

опіки над дітьми, вживання батьками алкоголю, наркотиків; очікування 

фінансової допомоги від одного з членів родини ….) 

- слабкі професійні навички; 

- зависока або занизька самооцінка; 

- бажання зробити запаморочливу кар’єру; 

- швидко без зайвих зусиль заробити великі гроші; 

- жага до «красивого життя»; 

- надмірна схильність до ризикованої поведінки; 

- зайва довірливість …. 

Запитання для обговорення: 

- Як ви вважаєте, чи потрібна така інформація для кожного з нас? Чому? (Тому, 

що знаючи причини, можна уникнути тяжких НАСЛІДКІВ ДЛЯ СЕБЕ і ДЛЯ 

СУСПІЛЬСТВА). 
 

Вправа «Визначення наслідків (проблем) для потерпілих від торгівлі 

людьми» (На дошці прикріплені написи: «Наслідки насильства: для людини, для 

суспільства). 

Учасникам пропонується визначити які можуть мати громадяни наслідки 

(проблеми) від потрапляння у рабство . Окремо визначаються потім наслідки, які 

має суспільство від цього явища.  Відповіді записуються на дошці. 

ДОДАТОК для виконання вправи 

ДЛЯ ЛЮДИНИ 

Потерпілі від торгівлі людьми мають різні проблеми. Так, серед медичних 

проблем варто назвати: 

 головний біль; 

 виснаження; 

 проблеми зі сном; 

 ВІЛ/СНІД, інфекції, що передаються статевим шляхом; 

 Небажана вагітність; 

 Фізичні травми, тілесні ушкодження; 

 Залежність від алкоголю, наркотиків; 

 хвороби шлунку; 

 респіраторні захворювання та захворювання органів дихання. 

До психологічних проблем варто віднести: 

 агресивність; 

 депресивність та почуття безнадії; 

 пригніченість; 

 ненависть до себе та оточуючих; 

 низька самооцінка; 

 відсутність довіри; 

 почуття провини; 

 спроби самогубства. 



          У додатку до цих проблем, діти, що стали жертвами сексуального насильства, 

страждають ще більше. До вищенаведеного  можна додати інші проблеми: 

 деградація; 

 сплутане поняття часу; 

 плутання в поняттях любові та сексу; 

 приступи бунту; 

 високе сексуальне збудження; 

 схильність до крадіжок, накопичення речей, продуктів; 

 почуття безсилля; 

 повільний та загальмований психологічний розвиток. 

          До цього ж діти, які потрапили до ситуації торгівлі людьми та сексуальної 

експлуатації, як правило, слабо освічені та, на відміну від дорослих, не мають 

постійного нормального місця проживання, куди б їх можна було б повернути. 

 

ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА 

 зменшення приросту населення; 

 втрата працездатного населення; 

 міграція працездатного населення; 

 економічний спад в державі; 

 витрати державних коштів на повернення своїх громадян; 

 витрати на поновлення здоров'я жертв, складні і довготривалі реабілітаційні 

програми;  

 дезадаптація повернутих жертв; 

 збільшення кримінальних угруповань; 

 підвищення криміногенного рівня; 

 збільшення тіньових коштів на фінансування різновидів злочинів; 

 ізольованість осіб; 

 конфліктність (між етнічними групами населення); 

 збільшення смертності населення. 

 

Керований перегляд фільму „Станція призначення - ЖИТТЯ”  

Пропоную переглянути фрагмент навчального  відеофільму  з протидії  

торгівлі  людьми  „Станція призначення  - ЖИТТЯ”, створений Всеукраїнською  

громадською організацією „Жіночий консорціум України” за фінансової підтримки  

Представництва Міжнародної  організації  з  міграції  в  Україні.   

 

►       Фрагмент фільму «Навчання, гостювання і робота за кордоном»  

Питання, які пропонується поставити учням перед переглядом фрагменту  

фільму: 

1. Чому наодинці з агентом не можна обговорювати питання навчання, відпочинку 

та працевлаштування, а також підписувати різні угоди? 

2. В яких випадках праця за кордоном є нелегальною? 

 

►       Фрагменти фільму «Вербування найманця» та «Хлопцям про війну»  

Питання, які пропонується поставити учням перед переглядом фрагменту 

фільму: 

1. Хто такі найманці? 



2. Які застереження-аргументи  висуваються у фільмі щодо найманців у гарячі 

точки планети?  

3. Чому найманство є злочином перед державою і суспільством?  

 

 

ІІІ. Підсумок заняття.  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  
 

Ось ми і наблизилися до того моменту, щоб дати відповідь на поставлені 

проблемні запитання нашої зустрічі. 

То чому питання торгівлі людьми актуальне для нашої держави? 

Що необхідно робити, щоб уникнути ризику потрапляння у «біле 

рабство»? 
 

1.  Що нового ви дізналися про торгівлю людьми? 

4. Чому існує таке явище? 

5. Чому торгівлю людьми не можна вважати явищем зовсім новим для України? 

6. Які категорії населення можуть стати об'єктом торгівлі людьми? 

7. Чому важко визначити портрет потенційної групи ризику? 

8. Які основні елементи акту торгівлі людьми? 

9. Які основні способи вербування українських громадян? 

10. На вашу думку, навіщо потрібні знання причин, що спричиняють поширенню 

явищ торгівлі дітьми?   

Вважаю, що отримана на наших заняттях інформація про явище ТОРГІВЛІ 

ЛЮДЬМИ, буде вами взята до уваги і використана для убезпечення себе і своїх 

близьких, друзів, знайомих. 

Пропоную вам  послухати один із варіантів правил безпеки: 
 

Правила безпеки: 

- Я завжди спілкуюсь зі своїми родичами, друзями. Коли мені необхідно 

відлучитися, я говорю, куди йду і коли збираюсь повернутися. 

- У випадку запізнення я телефоную. 

- Якщо мені необхідно кудись піти, я піду не один (одна), а з товаришем/кою. У 

такому випадку ми зможемо допомогти один одному не потрапити у біду. 

- Я нікуди не йду з незнайомими людьми та нічого від них не беру. 

- Я ніколи не сідаю в автомобіль до незнайомих людей. 

- Я нікому не дозволю доторкатися до мене. Якщо ж  хтось спробує доторкнутися до 

мене, я голосно  і твердо скажу „Ні!”, покличу на допомогу. 

- Якщо зі мною щось трапиться недобре, я негайно розкажу тим людям, яким я 

довіряю, хто піклується про мене і хоче, щоб я був/була щасливим/щасливою. 

- Я завжди буду слідувати цим правилам. Я хочу бути щасливим/щасливою і 

здоровим/здоровою. Я на це заслуговую. 

 

Дякую всім за роботу, за активність і розуміння серйозності розглянутої теми. 

 

ДО ЗУСТРІЧЕЙ! 

 

 

 



         
 

        
 

       
 

        



       
 

        
  

 
 

 


