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Гра “Міф чи правда”, яка наведена у вигляді слайдів (Додаток 5) містить в собі ствердження, частина 
яких є правдою, а частина - міфом. Питання мають більш практичне спрямування для того, щоб учні 
навчились мислити логічно і розуміли, як не потрапити до ситуації торгівлі людьми.

МАТЕРІАЛ: 

Запропонувати учням пограти в гру “Міф чи правда”, яка покликана перевірити, чи зрозуміли 
учні, як може виглядати ситуація торгівлі людьми та чи знають вони, як уберегти себе та своїх 
близьких від подібних небезпечних ситуацій.

Відкрити Додаток 5 та пояснити учням правила. Кожен слайд містить в собі ствердження, але 
не всі вони є вірними. Завдання учнів: розпізнати, які з наведених стверджень є правдою, а які 
міфом. Правильні відповіді та пояснення Ви можете знайти нижче. Не залежно від того, чи 
правильно відповіли учні, чи ні, надайте додаткові коментарі. Зверніть увагу, що деякі 
питання не було викладено в самому семінарі, тому Ваша активна участь в проведенні цієї гри 
допоможе розширити світогляд учнів, з якими Ви працюєте.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ:
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Це Міф: для експлуатації людей не існує державних кордонів. За 
рейтингом країн, в яких найчастіше експлуатують українців, Україна 
посідає 2 місце після Росії.

Торгівля людьми 
обов’язково пов’язана з 
перетином кордонів. 

Це Міф: візу необхідно оформлювати самостійно на території України 
через посольство/консульство країни, де Ви плануєте працювати. 
Працювати за кордоном навіть протягом випробувального терміну без 
робочої візи не можна.

Якщо Ви не встигаєте 
оформити робочу візу в 
Україні, роботодавець 
може Вам її оформити у 
країні, де Ви будете 
працювати, по закінченню 
Вашого випробувального 
терміну.

Це Правда. Відповідно до статистики Міжнародної організації з міграції.Більшість українців, які 
постраждали від торгівлі 
людьми, було залучено до 
трудової експлуатації.

ПРИПУЩЕННЯНОМЕР ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Це Міф, тому що агенції з працевлаштування бувають шахрайськими.  
Офіційна агенція повинна мати:
1. Ліцензію на ті види робіт і ті країни, до яких пропонує їхати працювати.
2. Власний веб-сайт та реальний офіс.
3. Агенція не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посе-
редництва у працевлаштуванні за кордоном до підписання акта наданих 
послуг (даний акт підписується після укладення клієнтом агенції трудо-
вого договору з іноземним роботодавцем).

Якщо ви користуєтесь 
послугами агенції з 
працевлаштування, ризик 
потрапити до рабства  - 
мінімальний.



ПРИПУЩЕННЯНОМЕР ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Це Правда: рівень довіри до жінок, за даними психологічних досліджень, 
вищий, ніж до чоловіків.

В Україні переважна 
більшість вербувальників 
– жінки.

Це Міф: щоб мінімізувати ризики, необхідно, щоб договір був вичитаний, 
зрозумілий, перекладений мовою, яку знає людина, що працевлаштову-
ється. Умови праці, вимоги і зобов’язання по відношенню до працівника 
повинні бути зрозумілі та прозорі. Трудовий контракт – це лише один із 
етапів правильного оформлення документів для працевлаштування за 
кордоном.

Якщо людина підписала 
трудовий контракт, вона 
не може потрапити до 
рабства.

Це Міф: як правило, коли люди їдуть групами працювати, чи навчатись, вони 
сподіваються, що “хтось” з групи перевірить документи, вчасно розпізнає 
небезпеку, знатиме, куди звернутись за допомогою. Але, незважаючи на 
групове запрошення на роботу чи навчання, відповідальність кожного бути 
пильним, перевіряти документи, знати свої права в тій країні, до якої ви 
виїжджаєте, бажано знати мову країни, адресу консульства, зберегти 
телефони екстрених служб допомоги.

Якщо ви їдете працювати 
за кордон групою, менше 
шансів потрапити до 
рабства.

Це Міф: до рабства може потрапити будь-хто.До рабства може 
потрапити лише людина 
без освіти.

Це Міф: для офіційного працевлаштування необхідна робоча віза. З 
деякими Європейськими країнами діє спрощений режим, на приклад, з 
Польщею. В такому випадку, має бути дозвіл на роботу/сезонну роботу. 
Але це скоріше виключення з правил. Необхідно перевірити 
законодавство, яке регулює правила працевлаштування в тій країні, яку 
Ви оберете.

Українцям можна 
працювати в будь-якій 
країні Європи, підписавши 
контракт з роботодавцем 
без оформлення віз.



ПРИПУЩЕННЯНОМЕР ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Це Правда: згідно з статистикою 
Державного департаменту США.

В Європі щоденно 27 людей потрапляє до 
рабства.

Це Правда: згідно з законодавством України.Якщо тобі не виповнилося 16 років і при 
прийнятті на роботу від тебе не вимагають 
дозволу батьків на працевлаштування - така 
праця є незаконною і може бути потенційно 
небезпечною.

Це Правда: згідно з законодавством України.Якщо ти працюєш протягом навчального 
року, у вільний від навчання час, твоя 
робоча зайнятість не повинна 
перевищувати:
12 годин на тиждень, якщо тобі від 14 до 15 років.
18 годин на тиждень, якщо тобі від 16 до 18 років 
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Торгівля людьми обов’язково 
пов’язана з перетином кордонів.
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Якщо Ви не встигаєте оформити робочу візу в 
Україні, роботодавець може Вам її оформити у 

країні, де Ви будете працювати, по закінченню 
Вашого випробувального терміну.



3



Більшість українців, які постраждали 
від торгівлі людьми, було залучено до 

трудової експлуатації.
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Якщо ви користуєтесь послугами агенції з 
працевлаштування, ризик потрапити до 

рабства - мінімальний.
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В Україні переважна більшість 
вербувальників – жінки.
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Якщо людина підписала трудовий контракт, 
вона не може потрапити до рабства.
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Якщо ви їдете працювати за кордон групою, 
менше шансів потрапити до рабства.
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До рабства може потрапити лише 
людина без освіти.



9



Українцям можна працювати в будь-якій 
країні Європи, підписавши контракт з 

роботодавцем, без оформлення жодних віз.
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27

В Європі щоденно 27 людей
потрапляє до рабства.
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Якщо тобі не виповнилося 16 років і при прийнятті 
на роботу від тебе не вимагають дозволу батьків на 

працевлаштування - така праця є незаконною і 
може бути потенційно небезпечною.
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Якщо ти працюєш протягом навчального 
року, у вільний від навчання час, твоя робоча 

зайнятість не повинна перевищувати:

18 годин на тиждень,
якщо тобі
від 16 до 18 років

12 годин на тиждень,
якщо тобі
від 14 до 15 років


