
 

 

 

№ Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальний 

1. Довести до відома класних керівників, вихователів лист МОН 

від 18.10.2018 № 1/9-635 « Щодо реалізації Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 

грудня 2017 року №2229» та інші нормативно-правові 

документи 

Жовтень, 

листопад 

ЗДВР 

2. Забезпечити неухильне виконання педагогічними 

працівниками школи Конвенції ООН «Про права дитини», 

Закону України «Про охорону дитинства», законодавств 

України в галузі освіти в частині збереження фізичного, 

духовного, психічного здоров’я та поваги до людської 

гідності дитини. 

Постійно Адміністрація III 

коли- інтернату 

3. Просвітницька робота з учнями (години спілкування, 

вікторини, виховні години, бесіди на правову тематику) з 

метою формування у дітей нетерпимого ставлення до 

насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до 

постраждалих осіб, усвідомлення домашнього насильства як 

порушення прав людини 

Постійно Класні 
керівники, 
вихователі 

4. Здійснювати діагностично-прогностичну та просвітницько- 

профілактичну роботу; забезпечувати процес супроводу 

навчання, розвитку та виховання учнів 

Постійно Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог 

5. Забезпечити раннє виявлення сімей, в яких може виникнути 

реальна загроза вчинення насильства. При необхідності 

надавати постраждалим від насильства в сім’ї юридичні, 

психологічні, соціально-педагогічні, інформаційні послуги 

постійно Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог, 
класний 
керівник 

6. Для підвищення психологічної компетентності усіх учасників 

освітнього процесу, зменшення кількості непорозумінь у 

шкільному середовищі надавати консультації та рекомендації 

для попередження фактів психологічного розладу, 

агресивності та жорстокості серед неповнолітніх  

Постійно Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог 

7. Розповсюджувати інформаційні матеріали з питань рівних 

прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії 

домашньому насильству, запобігання торгівлі людьми. 

Організовувати перегляди та обговорення відеоматеріалів  

постійно Практичний 
психолог, 
соціальний 
педагог 

8. Залучати батьків до навчально -виховного процесу: 
- проводити родинні свята; 

- організувати конкурс малюнків «Я живу в щасливій родині»;  
- розглянути на батьківських зборах питання «Взаємодія сім’ї 

та школи - запорука успішного навчання та виховання»  

Постійно Вихователі, 

класні керівники 

ЗДНР, ЗДВР 



 

 

 

№ Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальний 

1. 
Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі» (7-9 кл) 

лютий Соціальний 

педагог 
2. Психологічні рекомендації «Як протистояти 

булінгу» (7-9 кл) 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний 

психолог 

3. 

Година спілкування з переглядом відеороликів 

«Які у мене цінності. Який я всередині» (7-9 кл) 

березень Класні 

керівники 

4. Перегляд та обговорення відеороликів «Булінг в 

школі. Як його розпізнати». «Кібербулінг і 

агресія в Інтернеті: спосіб розпізнавання і захист 

дитини» (7-9 кл) 

лютий Практичний 

психолог 

5. Рекомендації батькам «Дитина - агресор, дитина 

жертва. Як розпізнати» 

Протягом 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

6. Батьківські збори з переглядом відеоролика на 

тему «Стережіться, бо що посієш, те й пожнеш. 

Про стосунки»(7-9 кл) 

Березень Класні 

керівники 

7. 

Заняття з елементами тренінгу «Як навчити дітей 

безпечної поведінки в Інтернеті» (7-9 кл) 

березень Соціальний 

педагог 

8. Перегляд та обговорення відеороликів «Нік 

Вуйчич про булінг у школі», «Як довіряти і бути 

вдячним», «Ти можеш стати рушійною силою на 

добро» (7-9 кл) 

квітень Соціальний 

педагог 

9. Тренінгове заняття «Віртуальний терор: тролінг і 

кібербулінг» (7-9 кл) 

травень Соціальний 

педагог 
10. Консультативний пункт «Скринька довіри». 

Бесіди «Ми уміємо дружити»; «Дружба без 

принижень» (3-4 кл.) 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний 

психолог 

11. 
Година спілкування «Кібербулінг» (7-9 кл) .травень Класні 

керівники 
12. Бесіди з учнями на тему «Здорові стосунки у 

дитячому колективі» 

Протягом 

навчального 

року 

Вихователі 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


