
Затверджую 

Завідувач ЗДО № 300 

__________С.М.Снігір 

 

Заходи щодо проведення Всеукраїнської Акції «16 днів проти насильства» 

у Комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 300 Харківської міської ради» 

 з 25 листопада по 10 грудня 2018 року 

 
Дата 

проведення 

З педагогами З батьками                    З дітьми 

Заходи відповідальний               
Заходи 

відповідальний       Заходи відповідальний 

26 листопада Інструктивно-методична 

нарада «Про проведення 

Акції«16 днів проти 

насильства» 

Перегляд відео «Проти 

насильства в сім'ї» 

Завідувач ЗДО 

Снігір С.М. 

Вихователь- 

методист 

Хлопова Л.Г 

Практичний 

психолог 

КузнецоваЛ.В. 

Виготовлення 

Інформаційних ширм 

для батьків: «Дитинство 

без насильства і 

жорстокості», 

«Насильство – це 

злочин! Захистіть 

себе та інших», 

«Права дитини», 

«Як уникнути 

насильства?» 

Вихователі 

груп 

Спланувати 

заняття за освітнім 

блоком: 

«Свої права ти 

добре знай, їх 

шануй та 

захищай» 

Вихователі 

груп 

Підготувати та надати 

пам’ятку педагогам і 

батькам про безкоштовні 

гарячі телефонні лінії з 

питань захисту прав 

дитини та для 

постраждалих від 
насильства 

Практичний 

психолог 

КузнецоваЛ.В. 

Вивчення умов 

виховання та 

утримання дітей в 

проблемних сім’ях та 

в сім’ях, що 

опинились у складних 

життєвих ситуаціях 

Практичний 

психолог 

КузнецоваЛ.В., 

вихователі 

груп 



27 листопада Організувати виставку 

методичної та довідкової 

літератури на допомогу 

педагогам і батькам щодо 

правового виховання 

дошкільників та 

попередження 

жорстокого поводження з 
дітьми 

Вихователь- 

методист 

Хлопова Л.Г 

Практичний 

психолог 

КузнецоваЛ.В. 

 

У батьківських 

куточках розмістити 

інформацію для батьків 

«Насильство - це 

злочин. Захистіть себе 

та інших». 

Вихователі 

груп 

Заняття з правової 

освіти: «Я маю 

право, ми маємо 

права» 

Всі групи, 

вихователі 

груп 

28 листопада «Круглий стіл» з 

педагогами: «Насильство 

в сім'ї. Профілактика. 

Попередження». 

Перегляд відео, 

презентації «Права 

дитини» 

Практичний 

психолог 

Кузнецова Л.В. 
Вихователь- 

методист 

Хлопова Л.Г 

Виготовлення листівки 

для батьків 

«Відповідальне 

батьківство» 

Практичний 

психолог 

КузнецоваЛ.В. 

вихователі 

груп 

Перегляд 
відеоролика 

«Дітям про 

Конвенцію ООН 

про права дитини» 

Вихователі 

старших груп 

29 листопада Консультація «Що таке 

насильство? Причини та 

умови виникнення 

насильства. Види 

насильства та заходи 

попередження насильства 
над дітьми» 

Практичний 

психолог 

КузнецоваЛ.В. 

Розробити пам’ятку 

для батьків: « 

Насильство над 

дитиною: покарання 

чи заохочення» 

Вихователі груп 

за участю 

практичного 

психолога 

Заняття з 

правової 

освіти: «Діти 

потребують 

піклування» 

Всі групи, 

вихователі 

груп 

30 листопада Залучити молодих 

вихователів (Чумак 

А.О., Рагоза Д.О., 

Пустовалова А.В..) до 

створення стінної 

інформаційної 

тематичної газети «Ми 

проти жорстокого 

поводження з дітьми» 

(орієнтовні розділи: 

«Насильство на дітьми в 

сім’ї», «Насильство над 

дітьми в дитячому 

колективі (чи в дитячому 

садку)», «Насильство над 

дітьми в суспільстві») 

Завідувач ЗДО 

Снігір С.М. 

Вихователі: 

Чумак А.О., 

Рагоза Д.О., 

ПустоваловаА.В.. 

  Заняття з 

правової 

освіти: 

«Потреби 

дитини – 

турбота 

дорослих» 

Всі групи, 

вихователі 

груп 



3 грудня   Круглий стіл за участю 

батьків «Що ми знаємо 

про насильство в сімї? 

Як уникнути 

насильства та захистити 

дітей від 
насильства» 

Вихователі 

молодших груп 

за участю 

практичного 

психолога 

КузнецоваЛ.В. 

Конвенція дітям 

про права у 

мультфільмах 

(посилання на 

сайті) 

 

4 грудня Створити сторінку на 

сайті «Правова освіта 

дошкільників» 

Вихователь- 

методист 

Хлопова Л.Г, 

Практичний 

психолог 

КузнецоваЛ.В. 

Круглий стіл за участю 

батьків «Що ми знаємо 

про насильство в сім'ї? 

Як уникнути 

насильства та захистити 

дітей від насильства» 

Вихователі 

середніх груп за 

участю 

практичного 

психолога 

КузнецоваЛ.В. 

Заняття з правової 

освіти: «Права 

людини 

– очима дітей» 

Всі групи, 

вихователі 

груп 

5 грудня   Круглий стіл за участю 
батьків «Що ми знаємо 

про 

насильство в сім'ї? 

Як уникнути 

насильства та 

захистити дітей від 

насильства» 

Вихователі 
старших груп 

за участю 

практичного 

психолога 

КузнецовоїЛ.В

. 

 

Виставка малюнків 
«Щаслива сім'я» або 

Середні групи 

«Я і моя сім'я» 
Виставка малюнків 

«Мої права» 

Старші групи 

(6-й рік життя), 

вихователі 

груп 

6 грудня   Виставка сімейних робіт 

«Світ без насильства» 
Вихователі 

груп 

Заняття з правової 

освіти: «Моя 

родина – 
то мій оберіг» 

Всі групи, 

вихователі 
груп 

7 грудня     Виготовлення 
колажу 

«Щаслива 

дитина в 

щасливій 

родині» 

Вихователі 

старших груп 

10 грудня Висвітлити інформацію 

про проведені заходи на 

сайті ЗДО 

Вихователь- 

методист 

Хлопова Л.Г 

Тренінг «Як не стати 

жертвою насильства» 

Практичний 

психолог 

КузнецоваЛ.В. 

вихователі 

груп 

Виготовлення 
колажу 

«Щаслива 

дитина в 

щасливій 

родині» 

Вихователі 

старших груп 



10 грудня Інструктивно-методична 

нарада: «Про підсумки 

проведення Акції «16 днів 

проти насильства» 

Завідувач ДНЗ 

Снігір С.М. 

Практичний 

психолог 

Кузнецова Л.В. 

  Заняття з 

правової 

освіти: 

«Справа 

дорослих – 

захист дитини» 

Всі групи, 

вихователі 

груп 

 

Можна використати в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та батьками: 

Відео «Проти насильства в сім'ї»: https://www.youtube.com/watch?v=wnaYyJnbiw0 

Виставка малюнків «Щаслива сім'я » https://www.youtube.com/watch?v=DsoIRE-BZjo 

Презентація http://www.slideshare.net/Liliya_anatolivna/16-38031848 

Перегляд відеоролика «Дітям про Конвенцію ООН про права 
дитини» 

https://www.youtube.com/watch?v=zY8FA5sCR7c 
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