
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ     

 

25.11.2021                                                                                                     № 384-од 

Про проведення Всеукраїнської  

кампанії «16 днів проти насильства» 
  

На виконання листа відділу освіти, культури, медицини і спорту 

Вижницької міської ради від 17.11.2021 року № 870 «Щодо проведення у 

закладах освіти тематичних заходів в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів 

проти насильства»», на виконання річного плану закладу на 2021-2022 н.р., та з 

метою привернення уваги школярів до актуальної для українського суспільства 

проблеми подолання насильства в сім’ї, щодо жінок, жорстокого поводження з 

дітьми, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, 

профілактики правопорушень, злочинності, насильства в учнівському 

середовищі, виховання загальнолюдських моральних якостей, збільшити 

розуміння та обізнаність про всі форми насильства, створити соціальний 

простір, вільний від насильства, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 25.11 по 10.12.2021 року Всеукраїнську кампанію «16 днів 

проти насильства». 

2. Затвердити план заходів кампанії «16 днів проти насильства» (план 

заходів додається). 

3. Усім учасникам навчально-виховного процесу забезпечити своєчасне 

виконання Плану Заходів. 

4. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д. до 13.12.2021 

року підготувати наказ «Про підсумки проведення Всеукраїнської 

кампанії «16 днів проти насильства». 

5. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту закладу Вадилюк 

І.Ю. висвітлювати матеріали проведених заходів на сторінці в соціальній 

мережі Facebook та сайті закладу.  

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу        Оксана СИЧОВА 
  



«Затверджено» 

наказом по закладу 

від 25.11.2021 р. № 384-од 

Директорка закладу 

______Сичова О.Ю. 

 

План заходів 

з підготовки та проведення Всеукраїнської кампанії  

«16 днів проти насильства» 

з 25.11. по 10.12.2021 р. 

 

№ Зміст Дата 

проведення 

Відповідальний 

1. Відкриття Всеукраїнської кампанії «16 

днів проти насильства». 

25.11.2021 Швейка О.М. 

 

2. Виховні години в 1-11 класах «Я маю 

право жити без насильства», «Зупини 

насильство». «Не будь байдужим», 

«Здоров’я – найбільша цінність у 

житті» (на вибір). 

Впродовж 

кампанії 

Класні керівники 

3. Перегляд відеороликів на тему «Ми 

проти насилля». 

02.12.2021 Швейка О.М. 

 

4. Оновлення інформації на сайті закладу 

«16 днів проти насильства». 

25.11.2021 Швейка О.М., 

Мицкан А.Ю. 

5. Профілактична бесіда з учнями  

«Запобігання насильству». 

26.11.2021 Швейка О.М., 

Мицкан А.Ю. 

6. Поширення рекомендацій  для батьків 

учнів «Як уникнути насильства та 

захистити своїх дітей». 

26.11.2021 Швейка О.М., 

Мицкан А.Ю. 

7. Анкетування учнів щодо вивчення 

проблеми насильства «Насильство та 

його прояви у дитячому середовищі» (5-

11 класи). 

29-30.11. 

2021 

Швейка О.М., 

Мицкан А.Ю. 

8. Година психології до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом «ВІЛ/СНІД – 

реальна загроза людству». 

01.12.2021 Швейка О.М., 

Мицкан А.Ю. 

9. 1 грудня – День солідарності з ВІЛ-

позитивними людьми. Заняття з 

елементами тренінгу «Життя у часі і 

поза ним». 

01.12.2021 Швейка О.М. 

 

10. Перегляд відеофільму «СНІД – 

небезпечне захворіння» (8-11 класи). 

01.12.2021 Класні керівники 

11. Заняття з елементами тренінгу «Я не 

для продажу». 

02.12.2021 Швейка О.М., 

Мицкан А.Ю. 

12. Перегляд фільму «Життя на продаж» 

(9-11 класи). 

Впродовж 

кампанії 

Швейка О.М., 

Мицкан А.Ю. 

13. Урок доброти «Друзі з особливими 03.12.2021 Швейка О.М., 



потребами». Мицкан А.Ю. 

14. Урок милосердя, присвячений 

Міжнародному дню волонтера     

«Твори добро, бо ти – людина». 

06.12.2021 Швейка О.М., 

Мицкан А.Ю. 

15. Виставка малюнків «Мій світ без 

насилля». 

07-10.12. 

2021 

Швейка О.М., 

Мицкан А.Ю. 

16. Створення лепбука «Краса душі 

людської – доброта». 
08.12.2021 Швейка О.М., 

Мицкан А.Ю. 

17. Індивідуальна робота з учнями щодо 

дотримання Правил для учнів та 

внутрішньошкільного розпорядку 

закладу. 

Постійно Класні керівники 

18. Консультації батькам «Як виховати в 

своїй дитині кращі моральні якості». 

Постійно Класні керівники 

19. Інформаційна бесіда «Я маю право 

жити без насильства». 

09.12.2021 Швейка О.М. 

 

20. 10 грудня – Міжнародний день прав 

людини. Перегляд відеороликів на 

тему: «Права і обов’язки дітей» для 

учнів 1-4 класів. 

10.12.2021 Класні керівники 

21. Закриття акції та підведення підсумків 

акції «16 днів проти насильства». 

10.10.2021 Швейка О.М., 

Мицкан А.Ю. 
 


