
 
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ     

10.11.2021                                                                                                     № 426-од 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнської кампанії  

«16 днів проти насильства» 
  

На виконання наказу по закладу від 25.11.2021 року № 384 «Про 

проведення Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства», 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 з 25.11 по 

10.12.2021 року в закладі проведено Всеукраїнську кампанію «16 днів проти 

насильства». 

Відповідальними за проведення спланованих заходів були практичний 

психолог Швейка О.М., соціальний педагог Мицкан А.Ю. та заступниця 

директорки з виховної роботи Козачук А.Д.  

Класними керівниками 1-11 класів проведено виховні години з метою 

протидії насильства; індивідуальна робота з учнями щодо дотримання Правил 

для учнів та внутрішкільного розпорядку школи; були надані консультації 

батькам «Як виховати в своїй дитині кращі моральні якості» та поширення 

рекомендацій  для батьків учнів «Як уникнути насильства та захистити своїх 

дітей», організовано перегляди відеофільму «СНІД – небезпечне захворіння» 

(8-11 класи), «Ми проти насилля», до Міжнародного дня прав людини 

продемонстровано відеоролик на тему: «Права і обов’язки дітей» з учнями 1-4 

класів.  

З метою привернення уваги учасників освітнього процесу до проблеми 

насильства у суспільстві та попередження негативних явищ, що можуть 

призвести до насилля або спровокувати його вчинення, протягом усього 

періоду практичним психологом Швейка О.М. та соціальним педагогом 

Мицкан А.Ю. проводилися різноманітні заходи у рамках кампанії «16 днів 

проти насильства».  



Для учнів 10-11 класів просвітницько-інформаційні заходи: тренінгові 

заняття «Запобігання насильству»; «Насилля в сім’ї»; виховні години «Любов – 

найкращий засіб спілкування»; бесіди «Мій світ без насилля». 

Години психології до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «ВІЛ/СНІД 

реальна загроза людству » з учнями  7-9 класів. Проведений захід, спонукав до 

аналізу власних дій, вчинків, переосмислення цінностей. Сприяли в учнів 

людяності, відповідальності, любові до ближнього, поваги до гідності іншої 

людини, свідомого ставлення до своїх прав та обов’язків, а також шанобливе 

ставлення до людей хворих на ВІЛ. 

Також у період з 25 листопада по 10 грудня 2021 р. у закладі проходив 

конкурс малюнків «Мій світ без насилля» де учні взяли активну участь і мали 

змогу показати, як вони уявляють світ без насилля та були нагороджені 

грамотами. 

Практичний психолог Швейка О.М. провела з учнями 11 класу заняття з 

елементами тренінгу «Я не для продажу» та перегляд фільму «Життя на 

продаж» з учнями 9-11 класів, метою даних заходів було проінформувати учнів 

про явище тогргівлі людьми у сучасному світі, про причини та наслідки 

людської дискримінації; сформувати у школярів навички обачної поведінки та 

вміння захищати власну гідність.  

Для учнів 3-4 класів було проведено урок доброти «Друзі з особливими 

потребами»; урок милосердя «Твори добро, бо ти - людина».  

До Міжнародного дня Волонтера учні та педагоги нашого закладу зібрали 

благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування та матеріальної допомоги 

у розмірі 2000 грн вчительці Вакуленко Надії Олексіївні, що на даний час 

перебуває на заслуженому відпочинку. 

Здавалося б, звичайні продукти харчування, а як вони важливі для наших 

пенсіонерів, а ще важливіша увага з боку учнів, яким Надія Олексіївна все 

життя дарувала свою любов та знання. 

Виховна година була проведена з учнями 2 –го класу «Краса душі 

людської – доброта», учні взяли активну участь  в обговернні та створили 

лепбук . 

З учнями 9- го класу прводилася інформаційна бесіда «Я маю право жити 

без насильства». Діти брали активну участь у створенні плакатів, знаходили  

вихід із конфліктних ситуацій та висловлювали власні думки. 

Була активізована діяльність з метою посилення інформаційно-

просвітницької роботи, яка направлена, першу чергу на збільшення знань про 

всі форми насильства. Ми прагнули донести до дитини розуміння того, що 

насильство є порушенням прав людини. Кожен з нас має сказати «Ні!» 

насильству у власній родині». Адже сім’я – це саме те місце, яке має бути 

світлим затишком, острівцем безпеки і комфорту у нашому досить бурхливому 



світі. Місцем, де тебе розуміють і поважають, де можна нікого не боятися і 

почуватися вільно кожному. 

Виходячи з вищесказаного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати достатній рівень проведення Всеукраїнської кампанії «16 днів 

проти насильства» 

2. Відзначити добросовісну роботу практичного психолога Швейки О.М., 

соціального педагога Мицкан А.Ю. 

3. Педагогу організатору Юрійчук Р.В. підготувати фотозвіт Всеукраїнської 

кампанії «16 днів проти насильства». 

4. Матеріали відзняті впродовж Кампанії висвітлити в соціальний мережі 

Facebook на сторінці закладу. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступниці 

директорки з виховної роботи Козачук А.Д. 

 

Директорка закладу                         Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній 

нараді 13.12.2021 року 

 


