
Екскурсія до відділу поліції 

31 жовтня розпочалися осінні канікули. У дітей з’явилося багато 

вільного часу, який вони часто не знають, як продуктивно та з користю 

використати, тому в канікулярний період активізується робота з 

попередження негативних явищ у підлітковому середовищі. 

Із метою профілактики дитячої  злочинності, уже протягом кількох 

років поспіль, учні Лебединської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №5 

ходять на екскурсії  до відділення поліції. Цього року відвідати його 

пощастило дітям 6-А та 6-Б класів разом із  класними керівниками  

Хвостенко С.М. та Лазненко З.В.  

Екскурсантів привітно зустріли інспектор поліції Лебединського 

відділення поліції  Тупікін Д.В. та старший інспектор Маригіна О.В. 

Розпочали екскурсію з чергової частини.  

 Продовжилася вона на штрафному майданчику,  де діти на власні очі 

змогли побачити,  до яких наслідків може призвести водіння транспортного 

засобу у стані алкогольного сп’яніння та за відсутності елементарних знань 

правил дорожнього руху. 

Пізніше екскурсантів провели до актової зали, де працівники поліції 

продемонстрували  зброю, роз’яснили правила  застосування та 

використання спеціальних засобів, якими керуються в роботі працівники 

органів внутрішніх справ.  

Кожен учасник екскурсії міг потримати в руках засоби активної 

оборони у вигляді наручників, бронещитів, касок, балонів зі сльозоточивою 

речовиною, зброю для проведення спецоперацій, бронежилети, у тому числі 

ті, якими користувалися працівники поліції в зоні антитерористичної 

операції. Було представлено систему зв’язку між патрулями для забезпечення 

громадського порядку – рації. 

У ході екскурсії діти  отримали безліч позитивних емоцій, задавали 

багато запитань, цікавилися, за яких умов приймають до лав поліції. 



Підводячи підсумок проведеного заходу, Оксана Василівна відмітила, 

що підлітки є найбільш незахищеною соціальною категорією, зі своїми 

ідеалами і цінностями. Дітям часто важко поділитися своїми проблемами з 

батьками, оточуючими, через страх нерозуміння та отримання покарання, це 

призводить до необдуманих вчинків та дій. Інспектор поліції наголосила, що 

діти можуть звернутися зі своїми проблемами до них, до служби у справах 

дітей та молоді, де їх завжди вислухають, підтримають та нададуть допомогу 

у вирішенні їх проблем. 

Юні гості подякували правоохоронцям за цікаву зустріч, надану 

інформацію та ознайомлення з нелегкою та такою важливою для суспільства 

роботою. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


