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The aim of the study is to develop a methodology for physical education classes aimed 
at correcting the physical and mental development and physical preparedness of senior 
preschool children with mental retardation.  

To achieve this goal, the following research methods were used: theoretical analysis 
and generalization of scientific and methodological literature on research issues, 
systematization of empirical and theoretical data, psychological and pedagogical 
observations, conversations with educators, psychologists and disability specialists.   

Based on the justification of the main directions of correctional work, principles, 
special methodological techniques and complexes of corrective and game exercises, 
individual blocks of games, a methodology of correctional physical education classes for 
senior preschool children with mental retardation has been developed, it is aimed at 
correcting such mental processes as sensation, perception, memory, thinking, imagination, 
attention, speech, development of fine motor skills, physical qualities, as well as functions of 
analyzer systems.  

Thus, the content of the methodology for conducting сorrectional physical education 
classes for senior preschool children with mental retardation is theoretically justified, 
pedagogical conditions and methods of their implementation in physical education classes 
are determined, and the specifics of practical use of physical education tools for the 
development of mental processes and psychophysical qualities are revealed.  

The conducted experimental study hasn’t revealed all the aspects of the problem of 
correction of psychophysical development of senior preschool children with MR. We see the 
prospect of further investigation in the search and improvement of methods of physical 
education, the study of psychological and pedagogical conditions of activity in relation to 
children with mental retardation at earlier age stages.  

Key words: methodology, physical education classes, preschool age, mental 
retardation, correction, physical exercises, mental state, physical preparedness. 
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РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Україна ю країноя походженнѐ, транзиту та призначеннѐ в торгівлі 
чоловіками, жінками та дітьми. Зростаю також проблема внутрішньої торгівлі 
лядьми. За даними дослідженнѐ, проведеного на замовленнѐ МОМ, з 1991 року понад 
260 000 українців постраждали від торгівлі лядьми, що робить Україну одніюя з 
основних країн походженнѐ постраждалих від сучасного рабства в Європі. 

У зв’ѐзку зі складним економічним становищем у країні, багато українських 
громадѐн, прагнучи отримати високооплачувану роботу, виїжджаять за кордон. 
При цьому навіть не підозряять про те, що легально влаштуватисѐ в більшості 
країн Європи вкрай непросто. Безпечно зробити це можна через державні центри 
зайнѐтості або звернувшись до консульської установи країни призначеннѐ. Проте, 
частіше за все, ляди покладаятьсѐ на послуги напівлегальних посередників, ѐкі 
беруть на себе оформленнѐ документів. У результаті відсутності належних знань 
про відповідальність за нелегальне перебуваннѐ в країні або нелегальну праця 
робить трудових мігрантів уразливими длѐ торговців лядьми. 
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Постановка проблеми. Перед Україноя постала проблема, що 

стосуютьсѐ вербуваннѐ громадѐн України та втѐгненнѐ у злочинну 

діѐльність із перевезеннѐ й розповсядженнѐ наркотичних речових на 

території іноземних країн (Російська Федераціѐ, Королівство Таїланд, 

Грецька Республіка тощо). На сьогоднішній день до правоохоронних 

органів звернулосѐ більше 300 родичів ув’ѐзнених осіб із заѐвами про 

визнаннѐ постраждалих осіб потерпілими.  

Протѐгом 2020 року Мінсоцполітики встановлено статус особи, ѐка 

постраждала від торгівлі лядьми, 185 громадѐнам. Серед осіб, ѐким 

встановлено зазначений статус, 53 жінок, 119 чоловіків та 13 дітей 

(3 хлопчиків та 10 дівчаток). Протѐгом зазначеного періоду 65 осіб 

постраждало від торгівлі лядьми в Україні, 120 осіб – від торгівлі лядьми 

за кордоном. За перше півріччѐ 2021 року виѐвлені 130 фактів торгівлі 

лядьми, майже 100 кримінальних проваджень указаної категорії скеровані 

до суду (Конвенціѐ про боротьбу з торгівлея лядьми і з експлуатаціюя 

проституції третіми особами від 2 груднѐ 1949 р.). 

За видами експлуатації 85 осіб постраждало від трудової 

експлуатації, 40 осіб втѐгнуто у злочинну діѐльність, 37 осіб від сексуальної 

експлуатації, 17 осіб використано у збройних конфліктах, 3 осіб 

використано в порнобізнесі, 1 особу залучено до жебракуваннѐ, 1 особа 

постраждала від змішаної експлуатації (трудова та сексуальна 

експлуатації), 1 дитину було продано третім особам. 

У вітчизнѐному й зарубіжному політологічних дискурсах ю чимало 

досліджень, ѐкі висвітляять різні аспекти, пов’ѐзані з торгівлея лядьми, 

однак варто констатувати відсутність робіт, у ѐких комплексно проаналі-

зовано концептуальні засади та інституційні механізми протидії глобальній 

проблемі торгівлі лядьми. Дослідники зосереджуять увагу переважно на 

національно-державному рівні окремих країн у контексті дотриманнѐ 

законності й правопорѐдку, охорони здоров’ѐ та соціального забезпеченнѐ 

стосовно фактів, пов’ѐзаних з торгівлея лядьми (Концепціѐ Державної 

соціальної програми протидії торгівлі лядьми на період до 2020 року).  

Незважаячи на те, що епоха держав із рабовласницьким устроюм 

давно залишиласѐ в минулому, антилядѐні і злочинні дії сьогодні 

відбуваятьсѐ абсолятно в усіх куточках світу. Тіньова злочинна сфера в 

багатьох державах набула масового характеру. Жертвами работоргівлі 

стаять незахищені категорії лядей. Починаячи з 2000 року, за допомогоя 
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до громадських організацій звернулись понад 15 тисѐч українців, ѐкі 

постраждали від торгівлі лядьми. 

31.01.2019 проведено чергове засіданнѐ робочої групи з протидії 

торгівлі лядьми, на ѐкому було порушене питаннѐ поверненнѐ громадѐн 

України, ѐкі перебуваять у місцѐх позбавленнѐ волі на території іноземних 

країн. Мінсоцполітики маю позитивний досвід щодо поверненнѐ двох 

громадѐн України з місць позбавленнѐ волі на території Бразилії. 

Метоя статті ю вивченнѐ літературних джерел щодо розвитку 

державної політики у сфері протидії торгівлі лядьми. 

Методи дослідженнѐ: системний аналіз об’юкта та предмета 

дослідженнѐ; поюднаннѐ історичного й логічного методів у дослідженні 

проблеми і способів її розв’ѐзаннѐ; виокремленнѐ підсистем складних 

об’юктів та їх системний аналіз; інтегральні підходи до вивченнѐ проблеми 

торгівлі лядьми; категоризаціѐ; типологічний підхід; метод мисленнювого 

моделяваннѐ з використаннѐм циклічно-вчинкового і компетентнісного 

підходів розвитку державної політики у сфері протидії торгівлі лядьми. 

Виклад основного матеріалу. З метоя забезпеченнѐ належного 

реагуваннѐ в межах компетенції на зверненнѐ громадѐн про факти торгівлі 

лядьми, домашнього насильства, насильства за ознакоя статі, насильства 

стосовно дітей створено державну установу Кол-центр Міністерства 

соціальної політики України з питань протидії торгівлі лядьми, запобіганнѐ 

та протидії домашньому насильству, насильству за ознакоя статі та 

насильству стосовно дітей (Наказ Мінсоцполітики від 11.12.2018 № 1852, 

зареюстрований в Мін’ясті від 22.12.2018 за № 4058/5).  

Торгівлѐ лядьми – здійсненнѐ з метоя експлуатації вербуваннѐ, 

перевезеннѐ, передачі, приховуваннѐ чи отриманнѐ лядей шлѐхом 

погрози силоя або її застосуваннѐ чи інших форм примусу, викраденнѐ, 

шахрайства, обману, зловживаннѐ владоя чи вразливістя стану або 

шлѐхом підкупу у виглѐді платежів чи вигод длѐ одержаннѐ згоди особи, 

ѐка контроляю іншу особу. Таке визначеннѐ торгівлі лядьми надаю 

«Протокол з попередженнѐ торгівлі лядьми, особливо жінками і дітьми», 

ѐкий доповняю Конвенція ООН про боротьбу з транснаціональноя 

організованоя злочинністя (Концепціѐ Державної соціальної програми 

протидії торгівлі лядьми на період до 2020 року). 

Торгівлѐ лядьми набуваю таких форм: вербуваннѐ; перевезеннѐ; 

передача; продаж; усиновленнѐ (удочеріннѐ) у комерційних цілѐх, 

використаннѐ в порнобізнесі; використаннѐ у військових конфліктах; 

залученнѐ до злочинної діѐльності; трансплантаціѐ чи насильницьке 

http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_information_showcategory_2.html
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донорство; примус до занѐттѐ проституціюя; рабство і ситуації, подібні 

до рабства; примусова працѐ; залученнѐ в боргову кабалу; використаннѐ 

шантажу, погроз, насильства. 

Україна докладаю багато зусиль у сфері протидії торгівлі лядьми, 

особливо в частині поширеннѐ Національного механізму взаюмодії 

суб’юктів, ѐкі здійсняять заходи у сфері протидії торгівлі лядьми. 

Мінсоцполітики згідно даної проблеми ѐк національний координатор у 

сфері протидії торгівлі лядьми, виконую такі функції (Конвенціѐ про права 

дитини 1989 р.): 

1) координаціѐ діѐльності у сфері протидії торгівлі лядьми 

міністерств та відомств; 

2) методичне забезпеченнѐ та моніторинг діѐльності місцевих 

органів виконавчої влади і органів місцевого самоврѐдуваннѐ з питань 

протидії торгівлі лядьми; 

3) забезпеченнѐ співпраці з міжнародними організаціѐми та виконаннѐ 

міжнародних зобов’ѐзань і завдань у сфері протидії торгівлі лядьми; 

4) розробленнѐ проюктів нормативно-правових актів у сфері протидії 

торгівлі лядьми у зв’ѐзку з новими тенденціѐми та новими видами торгівлі 

лядьми, ѐкі з’ѐвлѐятьсѐ; 

5) ідентифікаціѐ осіб, ѐкі постраждали від торгівлі лядьми, та 

встановленнѐ їм статусу особи, ѐка постраждала від торгівлі лядьми; 

6) здійсненнѐ виплати одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим особам; 

7) реалізаціѐ Державної соціальної програми протидії торгівлі 

лядьми на період до 2020 року; 

8) організаціѐ проведеннѐ навчань длѐ фахівців центральних та 

місцевих органів влади, ѐкі працяять у сфері протидії торгівлі лядьми; 

9) проведеннѐ інформаційних кампаній з протидії торгівлі лядьми. 

Основні аспекти розвитку державної політики у сфері протидії 

торгівлі лядьми були здійсненні протѐгом таких років (Концепціѐ 

Державної соціальної програми протидії торгівлі лядьми на період до 

2020 року): 

1991 – Ратифікації Конвенції ООН про права дитини. 

1998 – Криміналізаціѐ злочину торгівлі лядьми в Україні (ст. 149 ККУ). 

2004 – Ратифікаціѐ Протоколу про попередженнѐ і припиненнѐ торгівлі 

лядьми, особливо жінками і дітьми, і покараннѐ за неї, що доповняю 

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності.  
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2010 – Ратифікаціѐ Конвенції РЄ про заходи щодо протидії торгівлі 

лядьми.  

2011 – прийнѐттѐ Закону України «Про протидія торгівлі лядьми».  

2012 – Ратифікаціѐ Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації і сексуального насильства (Лансаротська Конвенціѐ). 

2018 – прийнѐттѐ Закону України «Про внесеннѐ змін до 

Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних 

зловживань та сексуальної експлуатації». 

2018 – прийнѐттѐ Закону України «Про внесеннѐ змін до статті 149 

Кримінального кодексу України (щодо приведеннѐ у відповідність до 

міжнародних стандартів)». 

Розроблено та внесено на розглѐду ВРУ проюкт Закону України «Про 

внесеннѐ змін до деѐких законодавчих актів України щодо посиленнѐ 

протидії торгівлі лядьми та захисту постраждалих осіб» (реюстр. № 6125 від 

23.02.2017). Підготовлено до другого читаннѐ Проюкт, актом ѐкого перед-

бачено (Конвенціѐ ООН про ліквідація всіх форм дискримінації щодо жінок):  

1) приведеннѐ у відповідність визначеннѐ «торгівлѐ лядьми» до 

Протоколу про попередженнѐ і припиненнѐ торгівлі лядьми, особливо 

жінками і дітьми, і покараннѐ за неї, що доповняю Конвенція ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності торгівлѐ лядьми 

(розширяятьсѐ види експлуатації лядини на експлуатаціѐ проституції 

інших осіб, примусову праця або наданнѐ примусових послуг, рабство, 

перебуваннѐ в підневільному стані, проведеннѐ дослідів над особоя без її 

згоди або вилученнѐ органів шлѐхом загрози силоя або  застосуваннѐ сили  

чи інших форм примусу, викраденнѐ); 

2) здійсненнѐ центральними органами виконавчої влади заходів 

щодо убезпеченнѐ жінок, дівчат, чоловіків і хлопців з інвалідністя від 

сексуального насильства та експлуатації;  

3) наданнѐ повноважень органам місцевого самоврѐдуваннѐ у сфері 

протидії торгівлі лядьми (стосовно оформленнѐ документів длѐ 

встановленнѐ статусу особи, ѐка постраждала від торгівлі лядьми);  

4) урегуляваннѐ питаннѐ законного перебуваннѐ на території 

України (до завершеннѐ їх реабілітації) іноземців або осіб без 

громадѐнства, ѐкі постраждали від торгівлі лядьми на території України та 

отримали відповідний статус;  

5) розширеннѐ мережі закладів, ѐкі надаватимуть допомогу особам, ѐкі 

постраждали від торгівлі лядьми (вкляченнѐ до закладів допомоги центрів 
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соціально – психологічної допомоги, ѐкі на сьогоднішній день ю найбільш 

пристосованими длѐ наданнѐ соціальних послуг таким особам). 

Зареюстровано у ВРУ проюкт Закону України «Про внесеннѐ змін до 

деѐких законодавчих актів України щодо провадженнѐ господарської 

діѐльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» (реюстр. 

№ 6275-д від 24.01.2018, внесений народним депутатом України І. Луценко). 

Законопроюктом передбачаютьсѐ встановити (Конвенціѐ про Європол): 

1) фінансові санкції за провадженнѐ діѐльності щодо наданнѐ послуг із 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном з порушеннѐми законо-

давства, а також адміністративну відповідальність за невиконаннѐ законних 

вимог відповідних посадових осіб щодо усуненнѐ зазначених порушень; 

2) обов’ѐзки суб’юктів господаряваннѐ, ѐкі надаять послуги з 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном; 

3) обов’ѐзки спеціально уповноваженого органу з питань 

ліцензуваннѐ та органів ліцензуваннѐ щодо врахуваннѐ в діѐльності 

ризиків потраплѐннѐ лядини в ситуація, пов’ѐзану з торгівлея лядьми; 

4) обов’ѐзки закордонних дипломатичних установ України щодо участі 

у здійсненні перевірки інформації стосовно спроможності та умов прийнѐттѐ 

іноземними роботодавцѐми на роботу трудових мігрантів з України; 

5) підстави длѐ планових та позапланових перевірок суб’юктів 

господарської діѐльності, ѐкі надаять послуги з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном, а також інших суб’юктів, діѐльність ѐких 

може призвести до торгівлі лядьми; 

6) підстави длѐ прийнѐттѐ рішеннѐ про ануляваннѐ ліцензії ѐкщо 

порушеннѐ ліцензіатом ліцензійних умов створило ризик потраплѐннѐ 

лядини в ситуація, пов’ѐзану з торгівлея лядьми або ѐкщо особи, ѐкі 

надаять послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, ю 

судимими за злочини пов’ѐзані з торгівлея лядьми. 

Представимо основні досѐгненнѐ Урѐду України у сфері протидії торгівлі 

лядьми протѐгом 2020 року (Конвенціѐ про боротьбу з торгівлея лядьми і з 

експлуатаціюя проституції третіми особами від 2 груднѐ 1949 р.): 

1) посилено координація міністерств і відомств щодо протидії 

торгівлі лядьми; 

2) проведено 9 засідань міжвідомчої робочої групи з протидії торгівлі 

лядьми, що дію при Мінсоцполітики; 

3) 24.07.2020 проведено засіданнѐ Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобіганнѐ насильству в 

сім’ї та протидії торгівлі лядьми. Основноя темоя засіданнѐ стали питаннѐ 
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протидії торгівлі лядьми з метоя трудової експлуатації та втѐгненнѐ в 

незаконну діѐльність, захист прав осіб, ѐкі постраждали від торгівлі 

лядьми та ѐких було ув’ѐзнено за кордоном; 

4) у червні 2020 року Державним Департаментом США було 

оприляднено Доповідь щодо боротьби з торгівлея лядьми, згідно з ѐкоя 

Україну другий рік поспіль залишено у Другій групі; 

5) проведено навчаннѐ длѐ працівників дипломатичної служби, ѐкі 

готуятьсѐ до роботи в закордонних дипломатичних установах України 

(22.03.2020), інспекторів з питань праці (01-02.10.2020), працівників 

Міжнародного аеропорту Київ (03-06.12.2020); 

6) 30.05.2020, 15−16.11.2020 рр. проведено сесія стратегічного 

плануваннѐ з протидії торгівлі лядьми; 

7) проведено моніторингові візити до Черкаської, Полтавської та 

Чернігівської областей; 

8) підготовлено Державну доповідь про стан реалізації державної 

політики у сфері протидії торгівлі лядьми за підсумками 2020 рр.; 

9) виготовлено 5 соціальних відеороликів з протидії торгівлі лядьми. 

У межах проюкту Національного механізму взаюмодії суб'юктів, ѐкі 

здійсняять заходи в сфері протидії торгівлі лядьми Координатором 

проектів ОБСЄ в Україні було розроблено онлайн курс «Запобіганнѐ 

торгівлі лядьми». Основноя метоя ю забезпеченнѐ викладаннѐ 

відповідного курсу в інститутах післѐдипломної педагогічної освіти на 

виконаннѐ Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо 

реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі лядьми на 

період до 2020 року (Конвенціѐ ООН про ліквідація всіх форм 

дискримінації щодо жінок). 

Розглѐдаятьсѐ особливості понѐттѐ торгівлі лядьми, досліджуятьсѐ 

масштабність проблеми, групи ризику, національне та міжнародне 

законодавство у цій сфері. 

Цей курс призначений длѐ керівників закладів загальної середньої 

освіти, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, 

класних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів, 

педагогічних працівників інтернатних закладів, а також длѐ всіх, хто 

вболіваю за майбутню зростаячого поколіннѐ України. 

Розроблено проюкт постанови КМУ «Деѐкі питаннѐ наданнѐ послуг 

особам, ѐкі постраждали від торгівлі лядьми, домашнього насильства, 

насильства за ознакоя статі та насильства стосовно дітей», щодо 

утвореннѐ державного реабілітаційного центру длѐ осіб, ѐкі постраждали 
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від торгівлі лядьми (Конвенціѐ ООН про ліквідація всіх форм дискримінації 

щодо жінок). 

Міністерством разом із Представництвом МОМ в Україні розроблено 

електронний курс із протидії торгівлі лядьми длѐ навчаннѐ посадових осіб, 

ѐкі відповідаять за проведеннѐ процедури встановленнѐ статусу особи, 

ѐка постраждала від торгівлі лядьми, метоя ѐкого ю приведеннѐ до 

юдиного стандарту наданнѐ освітньої послуги щодо навчаннѐ спеціалістів у 

межах поширеннѐ Національного механізму взаюмодії суб’юктів, ѐкі 

здійсняять заходи у сфері протидії торгівлі лядьми в Україні, через 

створеннѐ уніфікованого учбового матеріалу длѐ кінцевих користувачів, а 

також методичного інструментарія длѐ тренерів.  

Протѐгом 2020 року проведено низку інформаційних кампаній з 

метоя відзначеннѐ (Концепціѐ Державної соціальної програми протидії 

торгівлі лядьми на період до 2020 року): 

1. Міжнародного днѐ захисту дітей. 

2. Всесвітнього днѐ протидії торгівлі лядьми (30 липнѐ). 

3. Європейського днѐ протидії торгівлі лядьми (18 жовтнѐ). 

4. 16 днів проти насильства (25 листопада – 10 груднѐ). 

5. Міжнародного днѐ боротьби за скасуваннѐ рабства (02 груднѐ). 

Також розроблено й підготовлено посібники в межах проюкту 

«Попередженнѐ торгівлі лядьми шлѐхом розвитку соціальної роботи та 

мобілізації громад», що впроваджувавсѐ Представництвом МОМ в Україні 

спільно з Українським фондом «Благополуччѐ дітей» та Західно-українським 

ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації, 

серед ѐких відзначено такі (Концепціѐ Державної соціальної програми 

протидії торгівлі лядьми на період до 2020 року): 

1. Методичний посібник длѐ виховної роботи з учнѐми з питань 

протидії торгівлі лядьми (7-11 клас). 

2. Навчально-методичний посібник длѐ системи післѐдипломної 

педадогічної освіти. 

3. Методичні рекомендації щодо впровадженнѐ в загальноосвітніх 

школах-інтернатах програми виховної роботи з підлітками з питань 

протидії торгівлі лядьми. 

4. Програма виховної роботи з учнѐми з питань протидії торгівлі 

лядьми. 

5. Упровадженнѐ програми виховної роботи з підлітками щодо питань 

протидії торгівлі лядьми длѐ учнів професійно-технічних навчальних 

закладів. 
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6. Творимо майбутню відповідально й ощадливо: програма 

соціально-фінансової освіти й вихованнѐ длѐ учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Нагадуюмо, що небезпеку видно не одразу. Привабливі пропозиції з 

працевлаштуваннѐ можуть виѐвитисѐ пасткоя торгівців лядьми. Це 

означаю, що зароблених коштів ви не отримаюте, вас можуть бити, 

залѐкувати та змушувати виконувати небажану роботу. Рекомендації щодо 

організації державної політики у сфері протидії торгівлі лядьми (ѐкщо 

знайдено роботу за кордоном, то варто переконайтисѐ, чи вона безпечна):  

1) потрібно перевірити інформація заздалегідь, користуватисѐ в тому 

числі ресурсами Інтернету, наприклад: www.stoptrafficking.org, 

www.527.org.ua; 

2) підписувати лише документи, складені зрозумілоя мовоя; 

3) легальна працѐ можлива тільки з дійсноя робочоя візоя або 

посвідкоя на проживаннѐ; 

4) не варто залишати свого паспорта в заставу та віддавати його 

роботодавцѐм або іншим особам; 

5) варто знайти контакти найближчого посольства України; 

6) тримати копії документів окремо від оригіналів, один примірник 

залишити своїм близьким (чоловіку, батькам, дітѐм та ін. родичам); 

7) розказати близьким про деталі подорожі, підтримувати з ними 

постійний контакт; 

8) домовитисѐ про кодову фразу, ѐка повідомить ріднім про 

перебуваннѐ їх родича в небезпеці. 

Висновки. Таким чином, торгівлѐ лядьми – це експлуатаціѐ лядей 

із метоя отриманнѐ вигоди. Як правило, жертви потраплѐять у трудове, 

сексуальне або домашню рабство. Торгівлѐ лядьми – найбільш активно 

прогресуяча злочинна діѐльність, ѐка приносить щорічний прибуток 

близько 150 мільѐрдів доларів США. Особливо вразливими ю ті особи, ѐкі 

через бідність або відсутність роботи маять намір покинути свій будинок у 

пошуках кращого життѐ. 

У сучасному рабстві перебуваять понад 20 мільйонів лядей. У 

більшості випадків ляди стаять жертвами торгівлі лядьми через обман чи 

шлѐхом примусу. Злочинці, ѐк правило, це ляди, ѐких жертви добре 

знаять і довірѐять їм. Коли ляди стаять об'юктами експлуатації, вони 

змушені працявати багато годин поспіль, або взагалі не отримуячи 

винагороди за своя праця, або отримуячи мізерну оплату. Крім того, 

жертви можуть нерідко піддаватисѐ фізичному або психологічному 

http://www.stoptrafficking.org/
http://www.527.org.ua/
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насильству: загрозам, згвалтуваннѐм, інше. Майже завжди в жертв 

забираять документи і примушуять платити вигадані борги. 

Отож, торгівлѐ лядьми – це глобальне ѐвище, ѐке маю місце прѐмо 

зараз у кожній без винѐтку країні. 
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РЕЗЮМЕ 
Кулава Екатерина. Развитие государственной политики в сфере 

противодействиѐ торговли лядьми.  
Украина – страна транзита и назначениѐ в торговле мужчинами, женщинами и 

детьми. В свѐзи со сложным экономическим положением в стране многие украинские 
граждане, стремѐсь получить высокооплачиваемуя работу, выезжаят за границу. При 
этом даже не подозреваят, что легально устроитьсѐ в большинстве стран Европы 
крайне непросто. Безопасно сделать это можно через государственные центры 
занѐтости или обратившись в консульское учреждение страны назначениѐ. Однако, 
чаще всего ляди полагаятсѐ на услуги полулегальных посредников, которые берут на 
себѐ оформление документов. В результате, отсутствиѐ надлежащих знаний об 
ответственности за нелегальное пребывание в стране или нелегальный труд делает 
трудовых мигрантов уѐзвимыми длѐ торговцев лядьми. 

Ключевые слова: торговлѐ лядьми, Национальный механизм взаимодействиѐ 
субъектов, Минсоцполитика, ратификациѐ, государственнаѐ политика в сфере 
противодействиѐ торговле лядьми. 

SUMMARY 
Kulava Kateryna. Development of state policy in the field of combating human 

trafficking. 
Ukraine is a country of origin, transit and destination in trafficking in men, women 

and children. The problem of domestic human trafficking is also growing. According to a 
study commissioned by IOM, more than 260,000 Ukrainians have been trafficked since 1991, 
making Ukraine one of the main countries of origin for modern-day slavery in Europe. 

Due to the difficult economic situation in the country, many Ukrainian citizens go 
abroad in search of well-paid jobs. At the same time, they do not even suspect that it is 
extremely difficult to settle legally in most European countries. This can be done safely 
through public employment centers or by contacting the consulate of the destination 
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http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_162
http://eulaw.ru/translation/2009/371
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http://www.kmu.gou.ua/control/uk/cardnpd?docid=248548935


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

185 

country. However, most often, people rely on the services of semi-legal intermediaries, who 
take over the paperwork. As a result, the lack of adequate knowledge about the 
responsibility for staying in the country or working illegally makes migrant workers 
vulnerable to traffickers. 

More than 20 million people are in modern slavery. In most cases, people become victims 
of human trafficking through deception or coercion. Criminals are usually people whom the 
victims know well and trust. When people become exploited, they are forced to work for many 
hours in a row, either without receiving remuneration for their work at all, or receiving meager 
pay. In addition, victims can often be subjected to physical or psychological violence: threats, 
rape, and more. Documents are almost always confiscated from victims and forced to pay 
fictitious debts. 

Key words: human trafficking, National Mechanism of Interaction of Entities, Ministry 
of Social Policy, ratification, state policy in the field of combating human trafficking. 
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ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Висвітлено, що сьогодні немаю жодної сфери лядського життѐ, де інноваційні 
технології не відігравали би провідну роль і не забезпечували основну складову їх 
прогресу й розвитку. Упровадженнѐ інноваційних підходів пріоритетним напрѐмом 
розвитку освітньої сфери. Уже сьогодні інновації конкретизуятьсѐ в нових 
інформаційних, модульних і дистанційних формах навчаннѐ. Як наслідок, відбуваютьсѐ 
зміна ролі вихователѐ, інструктора з фізичної культури, ѐким, окрім високого рівнѐ 
професіоналізму, необхідно бути готовим до діѐльності в новій системі освітнього 
процесу. Длѐ підвищеннѐ рухової активності необхідно використовувати сучасні 
педагогічні технології: компʼятеризоване навчаннѐ, інтерактивні види й форми 
роботи, що збільшуять пізнавальну самостійність освітѐн, вихованців та їх 
батьків, мотивуять потребу розвитку інноваційної культури.  

Ключові слова: інноваційні підходи, рухова активність, діти, заклади 
дошкільної освіти.  

 

Постановка проблеми. Ранній етап життѐ ю важливим періодом длѐ 

кожного з нас. У цей проміжок часу активно відбуваютьсѐ фізичний розвиток, 

формуютьсѐ стан здоров’ѐ молодого організму. У цьому віці формуятьсѐ 

рухові вміннѐ та навички. Однак, статистичні дані вказуять на негативну 

тенденція зниженнѐ показників, що визначаять стан здоровʼѐ, фізичний 

розвиток, фізичну підготовленість дітей. Сьогодні виникаю необхідність 

модернізації змісту освітньої діѐльності в закладах дошкільної освіти (ЗДО) з 

метоя підвищеннѐ рівнѐ рухової активності дошкільнѐт. Така потреба змін 
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