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

 
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької районної державної 

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

 
НАЗВА ПРОГРАМИ Програма факультативного курсу (тренінг-курсу) «Сприяння 

просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України 
щодо здорового способу життя»  

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

МОН України/ПРООН/ЮНПЕЙС  

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

МОН України Наказ 26.10.2001 №707 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Заклади загальної середньої освіти 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Учні 7-11 класів  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета: підвищення рівня поінформованості, розширення знань 
підлітків і молоді про здоров'я, здоровий спосіб життя; формування 
в них цінностей і життєво важливих переконань; напрацювання 
необхідних практичних навичок відповідальної поведінки щодо 
свого життя і здоров'я, а також здоров'я і життя оточення.  

У межах реалізації програми виконуються такі завдання:  
§ створення соціально-педагогічних умов, сприятливих для 

по зитивних змін у знаннях, уміннях, навичках і вчинках, у 
ставленні дітей і молоді до здорового способу життя;  

§ створення організаційних умов для активної 
просвітницької діяльності щодо здорового способу життя 
серед дітей і молоді через надання повноважень самим 
підліткам;  

§ виявлення в молодіжному середовищі позитивних лідерів, 
а також спонукання осіб з «груп ризику» до переорієнтації 
лідерських якостей з негативних на позитивні;  

§ підготовка підлітків-інструкторів до просвітницької 
діяльності серед ровесників;  

§ підвищення соціальної компетентності молоді в питаннях 
здорового способу життя;  

§ сприяння розумінню проблем молоді суспільством, 
розширен ню нормативно-правової бази захисту здоров'я;  

§ розвиток теорії і практики методики освіти «рівний — 
рівному»;  
 

§ впровадження освіти «рівний — рівному» в навчальні 
заклади (школи, ПТНЗ, вищі навчальні заклади), 
позашкільні заклади, у діяльність соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, служб у справах неповнолітніх, 



кримінальної міліції у справах не повнолітніх, спеціальні 
установи соціальної реабілітації непов нолітніх, у 
діяльність недержавних громадських організацій тощо.  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Модулі:  
1. Модуль «Методика освіти «рівний — рівному»  
2. Модуль «Спілкуємось і діємо» 
3. Модуль «Твоє життя – твій вибір» 
4. Модуль «Прояви турботу та обачливість» 
5. Модуль «Знаємо та реалізуємо свої права» 
6. Модуль «Моє майбутнє».  

- роботу розраховано на 72 академічні години (36 занять по 2 
ака демічні години);  

- навчання пропонується проводити протягом півріччя або нав 
чального року;  

- курс проводиться з групою учнів певного віку. Це можуть 
бути учні 7—9 або 10—11 класів;  

- програма логічна та послідовна, тому працюючи за нею необ 
хідно дотримуватися запропонованого розкладу тренінгових 
занять;  

- робота за цією Програмою передбачає використання інтерак 
тивних методів навчання і проводиться у формі соціально- 
просвітницького тренінгу, що в свою чергу потребує дотри 
мання певних умов.  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

http://www.khodosivka.edukit.kiev.ua/Files/downloads/facultatuv.pdf  

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

- 

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


