
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 
«СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 
СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ» 



 На виконання Плану заходів з проведення Національної 
кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2154, 

районного плану заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства», з метою попередження насильства в сім'ї, формування в 

учнівської молоді правових знань та з метою привернення уваги 
громадськості до актуальних для українського суспільства проблем 

подолання насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав жінок та 
чоловіків, недопущення випадків насильства щодо дітей та підлітків 
в загальноосвітніх закладах освіти Солонянського району з 25.11.2014 

по 10.12.2014 року було проведено щорічну акцію «16 днів проти 
насильства»       

 



Під час проведення акції були враховані наступні 
дати: 

• 25 листопада –Міжнародний день боротьби з насильством щодо 
жінок. 

• 29 листопада – Міжнародний день захисників прав жінок. 

• 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом. 

• 2 грудня – Міжнародний день за відміну рабства. 

• 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними 
можливостями. 

• 5 грудня – Міжнародний день волонтера. 

• 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією. 

• 10 грудня – Міжнародний день прав людини. 

 





 25 листопада  

• Інформаційні п’ятихвилинки, 

присвячені Міжнародному дню з 

викорінення насильства щодо 

жінок. 

• Уроки гендерної грамотності. 

• Слайд-шоу «Гендер у малюнках». 

• Батьківський всеобуч «Гендер – як 

соціальне поняття». 

• Анкетування з питань гендерного 

насильства. 

• Зустріч з представником 

правоохоронних органів з питань 

насильства. 

 



29 листопада  

Інформаційні       дайджести: 
- Міжнародний день ООН з 
використання насильства щодо жінок; 
- Міжнародний День боротьби за 
відміну       рабства; 
- День пам’яті «Монреальської 
різанини» 



1 грудня 

. 

• Інформаційно-просвітницька кампанія з 
розповсюдження буклетів, червоних стрічок. 
Проведення лекцій по толерантності та 
інформування про ВІЛ/СНІД серед учнів 

. 
• Конкурc на розробку плакатів, присвячених 

темі ВІЛ/СНІД та проведеня інформаційно-
просвітницьких заходів серед учнів старших 
класів    

. 
• Вуличні акціі. Проведення швидких тестів 

на ВІЛ-інфекцію Розповсюдження 
буклетів, засобів контрацепції 

. • Уроки на тему: «Не дай СНІДу шанс» 

. 
• Виставка дитячих малюнків  «Чужої 

проблеми не буває» 



2 грудня 

• Реалізація заходів національної кампанії «Стоп 
насильству!» на період до 2015 року, обласної програми 
протидії торгівлі людьми та до Міжнародного дня 
ненасильства 

• 1- 7 класи: Диспут «Не проміняй свободу на рабство», «Як 
захистити себе від насильства в сім’ї»; 

• 8- 10 класи: Засідання за круглим столом на тему «Ми не 
живий товар», «Дитяча бездоглядність та її наслідки». 



3 грудня 

• Інформаційні вісники в навчальних 
закладах району «Вчимося 
толерантності», «Що таке 
дискримінація» та інші; 

• «Уроки доброти» на тему «Дивіться 
на нас як на рівних»; 

• Випуск шкільних стіннівок  «Всі ми 
різні, але всі ми рівні»; 

• Психологічні тренінги «Байдужість 
- найстрашніший ворог людини»  
(7-10 класи);  

• Години спілкування для учнів 
старших класів на тему «Наперекір 
долі» 



5 грудня 

Уже на початку нового навчального 
року, майже кожен навчальний  заклад  
району став волонтером для учасників  

бойових дій зони АТО 



9 грудня 

Інформаційно-просвітницька робота: 
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією 
тематичні просвітницькі години: «Корупція – як основна причина занепаду 
економіки держави»; 
- просвітницькі лекції на дану тематику; 
- підготовка електронних презентацій «Корупція – це…»; 
- випуск буклетів «Закон і ми». 
 



10 грудня 

Інформ-дайджести: 
10 грудня – Міжнародний день прав людини 
конкурс стіннівок на тему: «Я і право», «Стоп насильству!»; 
- тематичні виховні години: «Правова свідомість - показник 
виховання молоді»; 
- підготовка електронних презентацій «Україна - незалежна, 
суверенна, демократична, соціальна і правова держава», 
«Кримінальне право та кримінальна відповідальність»; 
- випуск буклетів «Закон і ми», «Знай свої права»; 
- анкетування «Молодь і протиправна поведінка»; години 
спілкування «Культура поведінки учня». 







• Башмачанська СЗШ (практичний психолог) 

• Микільська-на-Дніпрі СЗШ 

• Привільнянська СЗШ 

• Промінська НСШ 

• Звонецько-Хутірська СЗШ 

• Калинівська НСШ 

• Оріхівський НВК 

 

Найкраще оформили матеріали (наявні фото, презентації, 

буклети, рекомендації, фільми) наступні заклади: 

• Солонянська СЗШ №1+ стаття в газету 

• Солонянська СЗШ №2+ стаття в газету 

• Аполонівська НСШ 

• Широчанська НСШ 

 

 




