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Н А К А З 

                                                        м. Заставна                                             

02 грудня 2021                      №  __ 

 

Про  підсумки проведення в закладі освіти 

місячника превентивного виховання 

       На виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.05.2018 №453 «Державна соціальна програма «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 

року», від 10.07.2019 № 689 «Питання проведення моніторингу наркотичної та 

алкогольної ситуації в Україні», від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 №988-р, від 31.10.2011 №1243 «Про Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України», від 02.10.2018 № 1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, 

реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 

працівників із іншими органами та службами», листів Міністерства освіти і 

науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо 

запобігання та протидії насильству», від 29.01.2019 № 1/19-881 «Рекомендації 

для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення 

безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії 

булінгу (цькуванню)», від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації 

виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської 

молоді ціннісних життєвих навичок», від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 

н.р.», розпоряджень Чернівецької обласної державної  адміністрації від 

22.01.2020 №69-р «Про затвердження регіонального плану заходів щодо 

реалізації норм положень Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» на 2020-2022 роки»,  «Стратегії виховання 

особистості в системі освіти Чернівецької області на 2016-2025 роки», 

затвердженої рішенням колегії Департаменту освіти і науки 



облдержадміністрації від 15.04.2016 №1/2, наказу Департаменту освіти і науки 

від 11.07.2019 № 334 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»,  наказу 

Департаменту освіти і науки від  16.08.2021 р. №243  «Про організацію 

виховної роботи в освітніх закладах області  в 2021/2022 навчальному році», 

плану роботи закладу на 2021/2022 н.р.,  наказу по школі  №      від 01.11.2021р. 

«Про  організацію і проведення в закладі освіти місячника превентивного 

виховання»,  з метою створення безпечного освітнього середовища, 

формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, 

профілактики залежностей та шкідливих звичок,  попередження та подолання 

явища   тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, 

профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської  молоді, залучення дітей та молоді 

до спорту, творчості, мистецтва  з 01.11 по 30.11.2021 р.в закладі освіти 

проведено Місячник превентивного виховання.  Відбувся Тиждень знань з 

основ безпеки життєдіяльності за окремим планом, Глобальний Тиждень 

безпеки дорожнього руху за окремим планом, бесіди про здоровий спосіб 

життя, про Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства. В Міжнародний день відмови від куріння проведено 

години спілкування «Попередження» шкідливих звичок», демонструвалися 

презентації, відеоролики у фойє школи. Проведено бесіди з правового 

виховання з учнями: «Булінг і кібербулінг», «Маски булінгу»,  

«Конфлікт і взаємодія» тощо. 21 листопада в День Гідності і свободи в 10кл. 

(Гуштик О.І.) проведено захід  «Україна- країна нескорених!», в 7-Бкл. 

(Мотовилець О.І.), вебквест присвячений Дню Гідності та Свободи, в 5-Бкласі 

(Мігалескул О.В.)  - «Шукаючи Європу , ми знайшли Україну», в  9-Б класі 

(Швед Т.І.) –«Герої не вмирають», в початкових класах 2-А (Онищенко Г.Г.)- 

«Наші герої», «Вони віддали своє життя», 3-Б (Лабюк Т.В.) -  «День Гідності», 

4-Б (Михайлюк Л.М.)- «День Гідності і Свободи» тощо. Старшокласники взяли 

активну участь у міському мітингу, присвяченому Дню Гідності і свободи.  

У фойє школи демонструвалася виставка «Дорога правди та болю» і відео про 

події Революції Гідності. 

    До всесвітнього дня молоді проведено бесіди про здоровий спосіб життя, 

проти насильства, демонструвалися відео кліпи у фойє школи. 

   До Міжнародного Дня толерантності у фойє школи демонструвалися 

відеофільми, оформлений «Пожирач неприємностей», куди діти могли вкинути 

записані негативні думки чи неправиль вчинки, Ковальчук Г.М. провела урок у 

9-их кл. «Що таке толерантність, взаємоповага, довіра». 

         До всесвітнього Дня дітей та проголошення декларації прав дитини 

демонструвалися відео у фойє закладу та проведені бесіди з учнями. 

До Міжнародного дня  боротьби зі СНІДом проведено виставку плакатів для 9-

11 класів «СНІДу- ні!», перегляд відео, бесіди. 

        Проведено ряд профілактичних бесід до Міжнародного Дня відмови від 

куріння «Попередження шкідливих звичок» 6-11 класи, «Ми за здоровий спосіб 

життя», «Про шкідливий вплив тютюнопаління, вживання алкоголю та 

наркотичних засобів на організм дитини» тощо. 

      У День пам’яті жертв голодоморів в Україні проведено заходи по класах 

про голодомор в Україні, у фойє школи демонструвалася виставка книг  «День 



пам’яті жертв голодомору» та відеофільми. Старшокласники та педколектив 

закладу взяли участь у міському мітингу пам’яті жертв голодоморів в Україні. 

       Розпочато акцію ( в рамках щорічної Всеукраїнської акції ) «16 днів проти 

насильства» (25.11-10.12). Для учнів у фойє школи демонструється відео кліп 

«Ми – проти насильства». Проведено виставку малюнків «Дій проти 

насильства», в якій активну участь взяли учні 11-А кл. (Романишина С.С.),  

9-Бкл. (Ковалик Н.Я.), 4-А (Солотвінська Л.І.) та 4-Б кл.  (Михайлюк Л.М.). 

Виходячи з вищесказаного 

Н АКАЗУЮ: 

1.Важати задовільним проведення в закладі освіти Місячника превентивного 

виховання. 

2.Класним керівникам 1-11 класів: 

2.1.Систематично проводити з учнями роботу щодо попередження шкідливих 

звичок та профілактики правопорушень. 

2.2. Продовжувати формувати нетерпиме ставлення здобувачів освіти до  

насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках.              

2.3.Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними 

представниками дітей, схильних до протиправної поведінки, сприяти в 

організації позакласної зайнятості цієї категорії дітей. 

2.4.Проводити роботу щодо запобігання та реагування на насилля, жорстоке 

поводження та експлуатацію дітей. 

3. Соціальному педагогу Довгань Т.В. разом із класними керівниками 1-11 

класів закладу освіти проводити роботу  щодо протидії та запобіганню булінгу 

(цькуванню) у закладі освіти. 

4.Практичному психологу Черній Ю.О. проаналізувати стан справ та посилити 

індивідуальну корекційну роботу з дітьми, які вже скоювали правопорушення, 

та дітьми, які мають ознаки агресивної поведінки. 

5.Співпрацювати з підрозділами ювенальної превенції Національної поліції 

України, службами у справах дітей, соціальними службами для сім'ї, дітей та 

молоді тощо. 

6.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

закладу з виховної роботи Микитей С.В. 

 

        

 

          Директор ЗЗСО:             Бачинська Н.А. 

З наказом ознайомлені:                    Микитей С.В. 

 

 


