
ІНФОРМАЦІЯ 
про профілактичну та/або корекційну програму для дітей у контакті із законом 

 
Громадська організація «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»  

(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 
 

НАЗВА ПРОГРАМИ Програма просвітницько-профілактичних занять з 
учнями 1 – 11 класів «Школа і поліція»  

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ  
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
ПРОГРАМИ 

Національна поліція України в тісному партнерстві з 
Міністерством освіти і науки України, Представництвом 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Проєктом 
«Реформування системи кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні» (Агрітім Канада Консалтинг), 
Координатором проєктів ОБСЄ в Україні, Міжнародним 
жіночий правозахисним центром «Ла Страда-Україна», 
Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» та 
громадської організацією «Vision Zero»  

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних 
закладах науково-методичною комісією з проблем виховання 
дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань 
освіти Міністерства освіти і науки України 
(лист Державної наукової установи «Інституту модернізації 
змісту освіти» №2.1/12-Г-159 від 18.04.2016)  

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Учні 1-11 класів  
 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми: сформувати в учнів мотиваційний 
(бажання), когнітивний (знання) та поведінковий (уміння та 
навички) компоненти безпечної, правомірної поведінки 
задля запобігання ризиків для здоров’я і життя та 
правопорушень.  
 
Завдання програми:  
- сформувати в учнів практичне розуміння права, 

законодавчої системи України щодо попередження та 
подолання правопорушень;  

- розвинути уявлення про правила безпечної поведінки 
вдома, в школі та в громаді;  

- сформувати свідоме ставлення до власного здоров’я і 
життя та здоров’я і життя інших;  

- розвинути позитивну взаємодію між поліцією та 
школою;  

- сформувати позитивний імідж працівників поліції серед 
дітей і підлітків як складову правосвідомості та 
правомірної поведінки.  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Тематика програми 
1-5 класи:  
Теми  

1. Дитина і незнайомець  
2. Поведінка у ситуаціях, коли ти загубився, заблукав  



3. Безпечна дорога до школи  
4. Безпечна поведінка в автомобілі  
5. Дитина та автомобільний транспорт  
6. 10 головних правил безпеки для дітей  
 

6-11 класи:  
1. Права дитини  
2. Відповідальність підлітків за порушення закону  
3. Дії у випадку, коли тебе затримала поліція  
4. Причини правопорушень серед підлітків та їх  

попередження  
5. Розв’язання конфліктів мирним шляхом  
6. Попередження вживання наркотиків. Наркотики та 

закон 
7. Протидія булінгу в дитячому середовищі  
8. Безпечний інтернет для користувачів підліткового 

віку  
9. Запобігання насильству над дітьми  
10. Попередження торгівлі людьми  
11. Поведінка у місцях скупчення великої кількості 

людей  
12. Поведінка глядачів на стадіонах  
13. Базова самооборона. Межі допустимої самооборони  
14. Безпека велосипедиста 
15. Безпека при самостійному пересуванні містом  
16. Безпечна поведінка дитини в автомобілі як пасажира 

і помічника водія  
17. Надання першої медичної допомоги  
18. Поліція і громада (функції, засоби реагування)  
19. Проекти на користь громади  

 
Тривалість одного заняття: 35 – 45 хв.  
Заняття у 1-му класі триває 35 хв., 2 – 4-му класах – 40 хв.,  
з 5-го класу – 45 хв. 
Тому, з огляду на категорію учасників, необхідно 
скорегувати перебіг уроку так, щоб розкрити визначену тему 
у відведений для уроку час.  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17735/1/T_Zhuravel_K_Ser
geieva_SPGRM_SPSR_IL.pdf  

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

https://www.facebook.com/aupcvolunteer  

  
 

Інформація станом на жовтень 2020 року  


