
 
 

 Сьогодні об'єктом торгівлі часто є молоді люди, котрі не мають 

достатнього досвіду і не обізнані із наслідками протиправної діяльності. У 

великих містах сьогодні спостерігається деяке підвищення поінформованості 

про явище торгівлі людьми, тому торгівці активно переміщаються до 

маленьких містечок та сіл, де інформації з даної проблеми ще недостатньо. 

 Там навіть самі постраждалі не 

ідентифікують себе як жертв торгівлі і не 

можуть ані звернутися за допомогою, ані 

застерегти від подібного лиха інших. 

 Система освітніх закладів, - 

охоплюючи населення найменших 

насалених пунктів, забезпечує вплив на 95% 

молоді. До того ж, профілактичні програми 

можуть бути включені в організований і 

керований навчально-виховний процес. Це робить освіту потужним і вкрай 

необхідним фактором запобігання поширенню ганебного для країни явища 

торгівлі людьми. 

 Ключові поняття профілактики через систему освіти - „знання", 

„ставлення" і „формування навичок". Педагогічні працівники навчальних 

закладів можуть здійснювати профілактичну роботу у формі прямого впливу, 

що передбачає реалізацію наступних завдань: 

/ -забезпечити інформування учнів (студентів) про ймовірні ризики та шляхи 

запобігання попадання в ситуацію торгівлі людьми; 

2 - формувати небайдуже ставлення до проблеми торгівлі людьми; 

3  - формувати навички запобігання ризику та конструктивної поведінки в 

ситуації ризику; 

та опосередкованого впливу, що передбачає 

4 - поширення інформації і досвіду серед не охопленого навчанням населення 

(однолітків, знайомих). Опосередкований вплив здійснюється як спонтанно, 

внаслідок спілкування краще обізнаних (навчених) учнів з 

непроінфомованими однолітками, так і цілеспрямовано, наприклад, через 

театралізовані форми, виставки-конкурси тощо. 

 

Специфіка роботи з різними категоріями учасників навчально-виховного 

процесу 

 Педагогічні працівники є організаторами профілактичної роботи в 

навчальних закладах, тому важливо, щоб вони оволоділи інтерактивними 

формами навчально-виховної роботи. Перешкодою є психологічна 

неготовність викладачів зайняти принципово іншу позицію щодо учнів, адже 



обов'язковою умовою інтерактивних занять є ставлення до учнів як до 

рівноправних учасників навчального процесу. Проведення таких занять 

вимагає більш високої кваліфікації, ніж лекційна робота. Викладач має бути 

досить компетентним, обізнаним з особливостями групової динаміки, не 

тільки готовим до висловлення суперечливих думок, а і прихильно ставитись 

до активності учнів, прагнути постійного „зворотного зв'язку" і заохочувати 

учнів до висловлення своєї думки щодо теми обговорення. Але не дозволяти 

заняттю перерости у "тусовку" (наприклад, використовуючи процедуру 

"вироблення правил" на початку занять). До арсеналу викладача повинна 

входити велика кількість вправ, тем 

дискусій, щоб обирати найвідповідніші 

темі та й складу і рівню аудиторії. 

 Керівники навчальних закладів в 

оцінці діяльності педагогів повинні 

враховувати рівень їхньої активності з 

питань профілактики негативних явищ, 

в тому числі, і запобігання торгівлі 

людьми, і сприяти проведенню такої 

роботи на організаційному рівні. 

 Батьки. Більшість батьків старшокласників досить критично 

ставляться до проведення виховних заходів та інших форм роботи, 

безпосередньо не пов'язаних з навчальною діяльністю. Щодо обговорення 

теми торгівлі людьми, батьки часто виказують нерозуміння її важливості та 

спротив, мотивуючи тим, що „їх це не стосується", вони „виїжджати не 

збираються", „тільки час гаяти", „краще до екзаменів готуватись". Тому 

актуальним є завдання - зацікавити батьків (і тут дуже доречним буде 

використання фільму), в тому числі і через роботу з учнями (батьки, 

зазвичай, цікавляться результатами всіляких опитувань їхніх дітей). 

 Учні. Оскільки в 15-16 (17) років виявляються риси, характерні як для 

підліткового так і для юнацького віку, слід вести роботу з урахуванням 

специфіки аудиторії. В цьому віці мотивація до роботи може бути переважно 

емоційною (цікаво спілкуватися, подивитися фільм, посперечатись з 

педагогом). Підлітки і молодь схильні до ризикованої поведінки і протесту як 

форм самоствердження. Варто організовувати роботу так, щоб учень сам 

приймав рішення, подаючи інформацію як застереження, вказуючи на 

можливі шляхи вирішення проблем. Застосовуючи форми роботи, які 

передбачають можливість висловити власну думку, самореалізуватися як 

суб'єкт прийняття рішень, можна очікувати на прихильність старшокласників 

і позитивне ставлення до поданої інформації. Під час групових чи 

індивідуальних бесід, відповідаючи на запитання, слід дотримуватися деяких 

правил: 

 1.  Будьте толерантними до будь-яких запитань. Категорично 

забороняються окрики (які часто можна почути під час „традиційних" 

уроків), погрози і покарання. Якщо запитання виходить за межі вашої 

компетенції, пообіцяйте (і дотримайте слова!) відповісти на нього згодом. 



 2.  Ставтесь до запитань серйозно, навіть якщо вони такими не 

здаються. Не можна відмахуватися, оцінювати чи переводити розмову на 

особистість.  

 3. Гарантуйте дотримання 

таємниці (в разі конфіденційності 

інформації). 

 4. На всі запитання давайте 

конкретні й однозначні відповіді. 

 5. Будьте послідовними. 

 6. Погоджуйте програму 

виховання з педагогами і батьками (дійте заодно).  

 Для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу доречним і 

ефективним буде моделювання (програвання) ситуацій оформлення на 

роботу, виїзду за кордон, поведінки у ситуації ймовірного ризику тощо. 

 


