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НАЗВА ПРОГРАМИ Навчальна програма з курсу «Живи за правилами» 
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ПРОГРАМИ 
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ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Здобувачі освіти  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Курс «Живи за правилами» має на меті: 
§ познайомити учнів з моделями правомірної 

поведінки, сформувати в них розуміння їх 
важливої ролі в житті суспільства та окремої 
людини; 

§ мотивувати дотримання учнями норм моралі і 
права; 

§ сформувати в учнів навички поведінки в 
різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності 
з нормами права; 

§ сформувати вміння використовувати правові 
знання для реалізації та захисту своїх прав; 

§ розвинути базові навички, включаючи уміння 
розмірковувати, спілкуватись, спостерігати, 
співпрацювати, розв’язувати проблеми. 
 

Головне завдання курсу «Живи за правилами» — 
озброїти учнів знаннями про правила, що існують у 
суспільстві, та вміннями діяти у життєвих ситуаціях 
відповідно до вимог соціальних норм (зокрема, норм 
права) і положень законів. суспільства, мотивувати 
дотримання норм моралі і права.      

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Програма курсу «Живи за правилами» розрахована на 35 
годин. Вона складається з 12-ти розділів, які охоплюють 
лише ті питання, що безпосередньо стосуються малолітніх 
і неповнолітніх осіб.  
Окремі розділи і питання курсу можуть 
використовуватися для проведення факультативних 
занять та виховних годин з учнями 5-8 класів. 



 
Структура:  
Вступ 
Розділ 1. ВЛАДА І ЗАКОН 
Розділ 2. СУДИ В УКРАЇНІ 
Розділ 3. ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Розділ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ 
Розділ 5. ЗБРОЯ, ПІСТОЛЕТИ І ФЕЄРВЕРКИ 
Розділ 6. АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН, НАРКОТИКИ 
Розділ 7. БАТЬКИ ТА ДІТИ 
Розділ 8. ШКОЛА 
Розділ 9. ПРАЦЯ ПІДЛІТКІВ 
Розділ 10. ЦИВІЛЬНІ ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Розділ 11. ТРАНСПОРТ 
Розділ 12. РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/file/d/0Bym4qWv2KY5sQ3RlZlN
WLVkyTXc/view  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 

- 

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


