
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

17.12.2021                                        №445-од 

 

Про призначення відповідальної особи 

за дотриманням невідкладних заходів  

реагування у випадках виявлення факторів  

домашнього насильства 

 

         На виконання положень Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» у закладах освіти  Вижницької  міської ради на 2020-

2022 роки», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Призначити соціального педагога Мицкан Анну Юріївну 

відповідальною особою для здійснення невідкладних заходів реагування у 

випадках виявлення факторів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від 

постраждалої особи/інших осіб. 

2. Соціальному педагогу Мицкан А.Ю.: 

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів в межах компетенції, що 

додається (додаток №1). 

2.2. Забезпечити комплексний інтегрований підхід до протидії 

домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від 

домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, 

ефективного реагування на факти домашнього насильства. 

          2.3. Звіт про стан виконання  Плану заходів надавати на електронну 

адресу відділу освіти, культури, медицини і спорту Вижницької міської ради 

щоквартально до 02 числа, що настає за звітнім періодом. 

 3 . Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.      

 

                 Директорка закладу                                  Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено:   _____________ Мицкан А.Ю.   Сич 

  



Додаток №1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 17.12.2021 року №445-од  

Директорка закладу  

_______ О.Ю.Сичова 

 

 

План заходів 

щодо реалізації положень Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

на 2020-2022 роки 

 

№ Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальний 

1.  Проведення роз’яснювальної роботи з класними 

керівниками щодо їхньої спостережливості, 

уважного ставлення до учасників освітнього 

процесу і здатності вчасно помітити симптоми 

неблагополуччя в поведінці та настрої дітей 

Щомісяця Мицкан А.Ю. 

Швейка О.М. 

Класні 

керівники  

2.  Організувати інформаційно-просвітницьких заходи 

із учасниками освітнього процесу з питань 

запобігання та протидії насильству, у тому числі 

стосовно дітей та за участю дітей 

Раз у 

квартал 

Мицкан А.Ю. 

Козачук А.Д. 

3.  Організувати проведення щорічної Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства»  

3 25 

листопада 

по 10 грудня 

впродовж 

2020-2022 

років 

Мицкан А.Ю. 

Швейка О.М. 

Козачук А.Д. 

4.  Підготувати та провести практичне засідання 

методичного об’єднання класних керівників з 

метою розвитку здатності вчасно помітити 

симптоми неблагополуччя в поведінці та настрої 

дитини, оволодіння сучасними просвітницько-

профілактичними програмами із запобігання та 

протидії насильства в роботі з учнями, батьками 

Березень  

щороку 

Козачук А.Д. 

Сергій Я.І. 

5.  Провести освітні психолого-педагогічні семінари-

практикуми, тренінги для педагогічних працівників 

закладів освіти з формування в них компетенції 

розуміння та виявлення ознак, що притаманні 

дітям, які потерпають від різних видів домашнього 

насильства, жорстокого поводження з дитиною, 

порушення прав дитини в сім’ї. 

Раз у рік Швейка О.М. 

6.  Провести моніторингове дослідження серед 

здобувачів закладів освіти за допомогою анонімної 

анкети «Вимір насильства над дітьми» (розробник 

ГО Ла Страда-Україна). 

Щороку Швейка О.М. 



7.  Забезпечити проведення інформаційних заходів, 

індивідуальних консультацій щодо сімейних 

цінностей та свідомого ставлення батьків до 

виконання своїх обов'язків в родинах, які 

перебувають в складних життєвих обставинах 

Щомісяця Класні 

керівники  

8.  Забезпечити якісним соціально-психологічним 

супроводом здобувачів освіти, які постраждали від 

домашнього насильства. Здійснювати заходи 

соціально-психологічної підтримки, захисту, 

стабілізації емоційного стану, за потреби 

корекційної роботи до ситуації відновлення 

соціального благополуччя 

За потребою Швейка О.М. 

Класні 

керівники 

9.  Провести лекційно-просвітницькі заходи в школі з 

питань підготовки молоді до сімейного життя, 

планування сім’ї та попередження насильства в 

сім’ї 

Згідно з 

планами 

виховної 

роботи 

Швейка О.М. 

Класні 

керівники 8-11 

класів 

10.  Організувати і провести просвітницьку та 

роз’яснювальну роботу серед членів сім’ї, де 

виникає реальна загроза вчинення насильства в 

сім’ї  

За потребою Мицкан А.Ю. 

Швейка О.М. 

Класні керівники 

8-11 класів 

11.  Провести культурно-мистецькі, благодійні акції, 

флешмоби, виставки до Дня сім’ї, Дня матері, 

родинних свят тощо 

Згідно з 

планами 

виховної 

роботи 

Козачук А.Д. 

Класні керівники 

12.  Провести індивідуальну роботу в класах закладу 

освіти з особами «групи ризику» з питань 

попередження насильства в сім’ї 

За потребою Швейка О.М. 

Класні керівники 

13.  Забезпечити раннє виявлення сімей, в яких може 

виникнути реальна загроза вчинення насильства в 

сім’ї 

Впродовж 

навчального 

року 

Швейка О.М. 

14.  Провести з учнями бесіди, круглі столи на тему: 

-«Що робити, коли тебе ображають дорослі»; 

-«Насильство в сім’ї та як його уникнути» 

ІІ семестр 

щороку 

Козачук А.Д. 

Юрійчук Р.в. 

Класні 

керівники 1-11 

класів 

15.  Провести батьківські збори на тему: «Взаємодія 

сім’ї та школи – запорука успішного навчання і 

виховання» 

ІІ семестр 

щороку 

Класні 

керівники 

 

 

 


