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

 
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

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

НАЗВА ПРОГРАМИ «Не будь жертвою!» профілактична програма з попередження 
віктимної поведінки підлітків  

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

Рижак О. В. 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

- 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Україна  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

підлітки 13-15 років 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета: формування впевненої поведінки, самостійності, вміння 
правильно оцінювати життєві ситуації, підвищення рівня емоційної 
стійкості, вольового контролю та формування ціннісних 
орієнтацій.  
 
Завдання:  
- виявлення та закріплення позитивних якостей особистості;  
- формування вміння самостійно робити вибір;  
- розвиток усвідомлення відповідальності;  
- розвиток вміння своєчасно розв’язувати конфлікти;  
- формування вміння встановлювати контакти;  
- розвиток емоційної сфери: формування вміння розрізняти 

емоції і називати їх, усвідомлювати свої емоції і почуття, 
виражати їх;  

- зміцнення впевненість та почуття власної гідності;  
- розвиток самостійності;  
- попередження провокуючої поведінки підлітків завдяки 

навчанню їх конструктивним комунікативним умінням, 
способам  зменшення  внутрішньої напруги за рахунок 
подолання стресу розвиток уміння розуміти інших;  

- формування  вміння адекватно відстоювати свою позицію;  
- формування позитивного ставлення до однолітків. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Заняття 1. «Привіт, це – Я!»;  
Заняття 2. «Секрети спілкування»;  
Заняття 3. «Конфліктна ситуація»;  
Заняття 4. «Поняття насилля, види насилля»;  
Заняття 5. «Ситуація насилля. Способи вирішення ситуації»; 
Заняття 6. «Віктимна поведінка – що це?»;  
Заняття 7. «Ролі в житті людей»;  
Заняття 8. «Навички впевненої поведінки»;  
Заняття 9. «Стрес - це не те, що з вами сталося, а те, як ви це 
сприймаєте»;  
Заняття 10. «Я – очима інших»;  
Заняття 11. «Самоповага». 
 
 



Регулярність і тривалість занять:  
частота занять – 1 раз на тиждень тривалістю 45-60  хвилин.  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

https://docs.google.com/document/d/1hIVtyafpdwP5JbXdmtDsqD2PD
-p0eCPvdscj9y6cHu8/edit 
 

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

_ 

 
 
 

Інформація станом на жовтень 2020 року  


