
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках кампанії проведені заходи:  
 

№ 

з/п 

Назва заходу Координатори 

1. Анонімне анкетування учнів 5-11-х класів 

«Насилля в сім’ї»; 

Анонімне тестування учнів    5-11-х класів 

«Чи агресивний ти?» 

практичний психолог - 

Лета Г.О. 

2. Перегляд відеофільму 

«Станція призначення життя» 

класні керівники, 

вч. інформатики 

3. Участь у вебінарі щодо онлайн безпеки дітей у цифровому 

просторі проведений МОН спільно з освітнім проектом 

«Stop-sexтинг» 

соціальний педагог – 

Мельничук М.Д. 

4. Заняття за програмою 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» 

соціальний педагог – 

Мельничук М.Д. 

5. Тренінг 

«Шляхи протидії торгівлі людьми» 

практичний  

психолог – Лета Г.О., 

соціальний  педагог - 

Мельничук М.Д. 

6. Година класного керівника «Правила безпечної поведінки в 

Інтернеті» 

«Твої віртуальні друзі і їх вплив на особисту думку», 

«Безпечний Інтернет та соціальні мережі» 

класні керівники  

1-11-х  класів 

Попович О.І. – 5-А 

Ясінчак М.В. –10-А 

 

Період кампанії охоплює наступні важливі дати: 

25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок; 

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством; 

3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями; 

5 грудня -  Міжнародний день волонтера; 

6 грудня -  Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі; 

10 грудня – Міжнародний день прав людини.  

 

З метою привернення уваги до проблем подолання насильства в 

сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі 

людьми та захисту прав жінок щорічно з 25 листопада до 10 

грудня в нашій школі проводиться Всеукраїнська кампанія «16 

днів проти насильства».  
 



«Стоп боулінг» 

«Мої права та обов’язки», 

«Конфлікт. Шляхи подолання конфліктних ситуацій. 

Булінг» 

«Чого остерігатися користувачам інтернету» 

Марущак В.О. –9-Б 

Попович Л.П. – 7-Б 

Олефір Г.Т. – 5-Б 

 

Кіснер Д.В. – 7-А 

7. Інтерактивне заняття 

«Протидія булінгу в учнівському середовищі» 

соціальний педагог – 

Мельничук М.Д. 

8. Година психолога 

«Конфлікт. Вирішення конфліктів мирним шляхом» 

практичний психолог - 

Лета Г.О. 

9. Профілактичні бесіди на тему «СНІД — проблема XXI 

століття» 

соціальний педагог – 

Мельничук М.Д. 

учні 9-11-х класів,  

практичний психолог - 

Лета Г.О. 

10. Години спілкування «Толерантне ставлення до людей з 

обмеженими можливостями» 5,6 класи 

практичний психолог - 

Лета Г.О. 

11. Розробка та розповсюдження інформаційної пам’ятки для 

батьків «Тілесне покарання – хибний спосіб життя» 

соціальний педагог –  

Мельничук М.Д. 

12. Дискусійний клуб 

«Моє ставлення до торгівлі людьми» 

соціальний педагог – 

Мельничук М.Д. 

13. Перегляд і обговорення соціальних роликів: 

«Третє тисячоліття. Рабство існує» (5-7 кл.); 

«Життя на продаж» (8-11 кл.) 

класні керівники  

5-11-х  класів 

14. Тест – опитування 

«Насильство в сім'ї» 

практичний психолог - 

Лета Г.О. 

15. Інтерактивне заняття «Протидія булінгу в учнівському» 

середовищі 8,9 класи. 

практичний психолог - 

Лета Г.О. 

16. Година класного  керівника 

«Що ми розуміємо під насильством» 

класні керівники 

1-11-х класів 

17. Години спілкування «Твої права, твої обов’язки»           7,8 

класи (До міжнародного дня прав людини). 

 практичний психолог 

- Лета Г.О. 

18. Всеукраїнський урок 

«Права людини» 

вчитель правознавства 

Кушнірюк А.В. 

19. Година спілкування 

«Громадянин формується з дитинства» 

класні керівники 

1-11-х класів 

20. Бесіда Правила безпечної поведінки в Інтернеті         (7,8 

класи) 

практичний психолог - 

Лета Г.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 
 

 


