
 

Додаток №1 

до наказу №127 від 

25.08.2021 р 
 

План  

заходів щодо організації превентивної роботи у КНВК №129 «ГЛАС» 

з попередження випадків насильства в освітньому середовищі 

протягом 2021-2022 навчального року 
 

№ Заходи Дата Клас Відповідальний 

1. Надання методичної допомоги 

педагогам, учням, батькам з 

питання протидії насильства в 

освітньому середовищі 

Протягом 

року 

Педагоги 

батьки  

діти 

Козаченко Н. 

Лубчук Я.М. 

Мирна Д. 

2. Інформ – дайджест «Стоп 

насилля: превенція проявів 

насилля в освітньому 

середовищі» 

Вересень 

2021 року 

Педагоги 

батьки  

діти 

Козаченко Н. 

Лубчук Я.М. 

Мирна Д. 

3. Онлайн-конференція 

«Профілактика кібербулінгу» 

(лідери учнівського 

самоврядування). 

22 жовтня 

2021 року 

Лідери 

учнівського 

самоврядування 

Лубчук Я.М. 

Мирна Д. 

Пунченко Т. 

4 Ігротека з презентаційною 

програмою «Управління 

емоціями та почуттями» 

 

Листопад 

2021 року 

7-9 клас  Лубчук Я.М. 

5. Класні години: 

«Правила поведінки в 

суспільстві» 

«Толерантність - запорука 

гарних взаємовідносин» 

«Кримінальна відповідальність 

щодо здійснення насильства над 

людьми» 

Грудень 

2021 року 

5 – 8 кл 

9 – 11кл 

Педагоги-

організатори 

класів 

6. Організація та проведення 

діагностичного дослідження  

«Рівень тривожності та агресії» 

Жовтень  

2021 року, 

квітень 

2022 року 

 

5-11 класи 

 

 

Мирна Д.В. 

 

7. Конкурс інформаційних 

листівок  «ГЛАС. Припинимо 

дитяче насильство» 

 Лютий 

2022 року 

5 – 9 кл 

 

Романенко С. 

Полякова В.В. 

8. Проведення батьківського 

всеобучу для батьків -«Булінг як 

Жовтень 

2021 року 

 

5-11 кл 

Козаченко Н. 

Лубчук Я.М. 



соціальна проблема та шляхи її 

вирішення» 

 Мирна Д. 

9. Фото-сушка «Посміхнись – ти в 

об’єктиві!» з метою формування 

навичок культури спілкування в 

учнів, батьків,  педагогів 

Березень 

2022 року 

5-11 кл  

 

Лубчук Я.М., 

педагоги-

організатори 

класів 

 

10. Організація постійно діючого 

консульт-пункту з питань 

протидії насильства в 

освітньому середовищі для 

педагогів, батьків, дітей 

Протягом 

року 

Кабінет 

заступника 

директора з ВР 

Адміністрація 

закладу 

11. Психологічна вітальня для 

педагогів «Етика спілкування: 

вчитель, учні, батьки» 

Травень 

2022 року 

5-11 кл. Козаченко Н. 

Мирна Д. 

 

12. Дискусійний клуб  з 

використанням проектних 

технологій «Молодь проти 

насильства та дискримінації!» 

Грудень 

2021 року  

11 кл Козаченко Н. 

Лубчук Я.М. 

 

 

 

 

 

 

Директор  КНВК №129 «ГЛАС»                                       Нелля Погрібна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


