
СОЦІАЛЬНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЕЗПЕЧНИЙ СВІТ» 
 

ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ  
З ДИТЯЧОЇ БЕЗПЕКИ 
у загальноосвітніх навчальних закладах  

https://www.facebook.com/svitbezpecnij/ 



ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ 

- Підвищення якості освіти, науково-дослідної та навчально-методичної 
діяльності в сфері захисту прав дітей у загальноосвітніх навчальних 
закладах, соціальній та освітній практиці; 

 
- Пропозиції адекватних форм запобігання насиллю, високої культури 

використання джерел інформації, доцільності педагогічного 
інструментарію роботи з дітьми адекватно кожній віковій категорії; 

 
- Організація та проведення семінарів, тренінгів з питань дитячої безпеки з 

дітьми, батьками, педагогами, психологами тощо; 
 

- Озброєння дітей знаннями та навичками,  
      як захищати себе у життєво небезпечних 
      ситуаціях (контакти з незнайомцями,  
      булінг, небезпеки перебування та спілку- 
      вання у віртуальному просторі тощо) 
 



АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ 

 Статистика зникнення дітей свідчить про наступне:      

 
 Лякають новини про дитячі 

самогубства, 
функціонування “груп смерті” 
(Синій кит, Тихий дім, 
Червона сова і т.д.); 
 

Постійне перебування дітей 
у віртуальному просторі 
породжують такі явища, як: 
кібергрумінг, кібербулінг, 
кібертролінг та сталкінг, 
руферство, селфізалежність та 
інші; 
 

 Ні батьки, ні вчителі дуже 
часто не встигають 
адаптуватися до цих викликів  



АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ 

 Набирає обертів поширення такого явища, як НАСИЛЬСТВО СЕРЕД ДІТЕЙ      

 Із проявами БУЛІНГУ (цькування), за даними 
Українського інституту дослідження 
екстремізму, стикаються 8 із 10 дітей! 
Особлива небезпека криється у такому 
різновиді булінгу, як кібербулінг: 
 

Лише індивідуальні підходи 
проблему булінгу в колективі не 
вирішать. Саме групові заняття з 

класом можуть допомогти 
запобігти цьому явищу!  



ЩО ЗА ТРЕНІНГИ 
МИ ПРОПОНУЄМО? 

- Це є спільна праця психологів, педагогів  
      та юристів за темами, що відповідають 
      актуальним соціальним потребам; 
 
-     Інноваційна структура, змістовне наповнення, 
      поєднані з активними тренінговими формами 
      викладання, сприяють психологічній 
      підготовці дітей до зіткнення з життєво  
      небезпечними ситуаціями; 
 
- Тренінги оформлені за допомогою  
      спеціалістів з комп'ютерного дизайну,  
      фотографів та викладені трьома мовами:  
      українською, російською та англійською; 
 
-    Кейс кожного тренінгу складається зі сценарію, комп'ютерної 
     презентації, рекламного проспекту для вчителів та батьків, а також 
     пам'яткою для дітей з основними моментами тренінгу та домашнім завданням 
 
                                                                     



ЩО ЗА ТРЕНІНГИ 
МИ ПРОПОНУЄМО? 

- Матеріали наших тренінгів схвалені та рекомендовані до впровадження у 
навчальному процесі Інститутом психології ім. Г.С.Костюка Національної академії 
педагогічних наук  України  

                                   



ЩО ЗА ТРЕНІНГИ 
МИ ПРОПОНУЄМО? 

- Авторські права на матеріали 
     тренінгів зареєстровані 
     у встановленому порядку  
                                



ПЕРЕВАГИ НАШОГО ПРОЕКТУ 

- Життєво необхідна інформація, яка сприяє формуванню самостійності у 
дітей, а також відповідальності за свої дії; 

 
- Цікава форма викладання матеріалу – викликає у дітей інтерес до тем, що 

обговорюються; 
 
- Наші тренінги ефективні, оскільки інтерактивні та спрямовані на вироблення 

у дітей необхідних навичок поводження у критичних ситуаціях; 
 

- Матеріал готують та викладають 
     професіонали своєї справи; 

 
- Тренінги доступні під час навчання 
      у загальноосвітніх навчальних закладах та 
      БЕЗКОШТОВНІ 
 



ТЕМАТИКА ТРЕНЕНГІВ ПРОЕКТУ 

Станом на 01.06.2018 підготовлені та успішно апробовані тренінги з наступних тем: 
 
  Я та Незнайомець (розглядаємо такі небезпечні ситуації,  
 як контакт з чужими людьми); 
                                                  Я та мій особистий простір  
                                                 (ознайомлюємо з правами дитини, 
                                                 поняттям насильства, його видів  
                                                 та проявів, механізмів захисту); 
                                                  Я або Вогонь (правила поведінки в надзвичайних ситуаціях); 

                                                  Булінг: протидія та профілактика. 
 

В розробці знаходяться тренінги на тему: 
 Інтернетбезпека; 
 Сам вдома; 
 Медіація серед школярів  

та багато інших. 
 



ДОСЯГНЕННЯ ПРОЕКТУ 
ТА НАШІ ПЛАНИ НА 2019 РІК 

●  За півроку (11.2017-04.2018) ми: 
провели більше 30 тренінгів і  
    близько 500 дітей та 100 батьків 
озброїлися знаннями та навичками 
і підготувалися до зіткнення з життєво 
небезпечними ситуаціями; 
     60 тренерів дитячої безпеки пройшли підготовку та отримали  
кейси для проведення тренінгу “Я та Незнайомець”. 

 
 
 ● У 2019 році ми плануємо: 

 
- провести більше 200 тренінгів; 
- 5000 дітей отримають знання, як захистити себе у 

небезпечних ситуаціях; 
- близько 200 педагогів та 100 шкільних психологів 

набудуть досвід проведення тренінгів з дитячої 
безпеки 



НАША КОМАНДА 

Громадська організація «Безпечний світ» офіційно зареєстрована у місті Києві з 
жовтня 2017 року. Має свій відокремлений підрозділ у місті Харкові. Об'єднує у своїх 
рядах психологів, педагогів, юристів, медіаторів, науковців, а найголовніше 
небайдужих батьків, які стурбовані безпекою кожної дитини. 

Падучак Олександра 
Голова ГО “Безпечний світ”, 
юрист у галузі цивільного 
та сімейного права,  
виховує двох доньок 

Літус Ірина 
Керівник відокремленого 
підрозділу  ГО “Безпечний 
світ” у м. Харкові, 
дитячий психолог, викладач, 
виховує сина 



НАША КОМАНДА 

Фартушний Євген 
Член Ради ГО “Безпечний світ”, 
лікар-психофізіолог вищої категорії,  
викладач, виховує сина та доньку  

Кривко Олена 
Заступник Голови 
ГО “Безпечний світ”, 
експерт з прав людини, 
виховує доньку  

Мінченко Наталія 
Член ГО “Безпечний світ”, 
юрист у галузі 
інтелектуальної власності, 
виховує доньку  

Лавренюк Вадим 
Засновник MEDIATION GROUP, 
юрист, член національної  
асоціації медіаторів,  
виховує доньку  
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ПОДБАЄМО ПРО БЕЗПЕКУ 
НАШИХ ДІТЕЙ! 

Олександра Падучак 
керівник проекту 
+38 097 943 92 65 

svitbezpecnij@gmail.com 
www.facebook.com/svitbezpecnij/ 
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