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щодо підтримки освітнього проекту з безпеки 

дорожнього руху для дітей та підлітків 

 

 

Шановний Олександре Володимировичу! 

 

Автодороги – найбільший вбивця дітей та підлітків. За перше півріччя 2019 

року за участю дітей віком до 18 років сталося 1714 ДТП, в яких 61 дитина загинула 

і 1519 було травмовано. Чому так відбувається? 

Кожна дитина за порогом свого дома стає учасником дорожнього руху – в 

якості пішохода, пасажира, велосипедиста. З роками вона стає майже "водієм", 

збільшуючи швидкість пересування на електротранспорті – самокаті, скейті, сігвеї, 

скутері тощо. А чи достатньо вона знає про небезпеку на дорозі – де виникає, звідки 

чекати, як передбачити та уникнути? Нажаль ні! Батьки не можуть захистити своїх 

дітей, бо самі цього не знають, вчителі теж. А поліція, в кращому випадку, 

розповість про пішохідні переходи, світлофори, флікери та загальновідоме 

"трамвай оминаємо спереду, автобуси – ззаду". 

При цьому діти є особливо вразливими учасниками дорожнього руху і 

підлягають ризику в більшій̆ мірі, тому що: їм важче зорієнтуватися в дорожніх 

обставинах та бути поміченими водіями; вони легко відволікаються та діють 

імпульсивно; вони меншою мірою здатні розпізнати небезпечні ситуації, їм не 

вистачає життєвого досвіду для прийняття правильного рішення щодо безпечної 

поведінки під час дорожнього руху. 

Захистити дітей може освітній фільм, який розповість про джерела небезпеки 

на дорозі, способи виявлення та уникнення. Актори-однолітки все розкажуть і 

покажуть, а професійні водії та каскадери змоделюють певні ситуації. Дітям краще 

щось раз побачити, ніж читати або слухати. 

Перегляд фільму має відбутися у всіх освітніх закладах країни в режимі 

онлайн під час відкритого уроку з безпеки дорожнього руху. Після перегляду учні 

отримають домашнє завдання для виконання разом з батьками. Таким чином фільм 

перегляне близько 3,3 млн учнів і стільки же батьків, що загалом сприятиме 

сімейному порозумінню правил безпечної поведінки на дорозі та їх дотримання. 

Окрім того, фільм буде розміщено в соціальних мережах з відкритим доступом. 

Прошу надати допомогу щодо збору коштів від благодійників на виготовлення 

фільму «Небезпечні дорожні таємниці» – 675 тис грн. 

Кошторис та сценарій додаються. 

 

 

 

З повагою, 

Фундатор «Дистанційної автошколи Караваєва»               Володимир Караваєв 

https://drive.google.com/file/d/1OPYRxTOBFgLbx_RzgZOlskRSi06yNKHg/view

