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29.10.2021 р.   №   

Про роботу закладу щодо профілактики  

домашнього насилля, булінгу,  

правопорушень та протидії злочинності 

      На виконання наказу Управління освіти Чернівецької міської ради від 

18.02.2020р. №97 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» у 

закладах освіти м. Чернівці, наказ ЧЦЮТ ім. Л. К. Каденюка від 02.03.2020р. 

      На виконання наказу Управління освіти Чернівецької міської ради від 

16.09.2021р. № 274 «Про затвердження напрямів діяльності та заходів управління 

освіти Чернівецької міської ради на виконання програми профілактики 

правопорушень та протидії злочинності на 2021-2023рр.» . Згідно вище 

зазначених наказів подається інформація про роботу Чернівецького центру юних 

техніків ім. Л. К. Каденюка. 

№ Назва заходу Дата 

проведення 

форма роботи 

1 Групові консультації психолога з 

батьками майбутніх гуртківців за темою: 

1)«Заохочення та підтримка дітей до 

навчання в технічній творчості»; 

2) «Особливості вибору гуртка для дитини» 

 

 

23.09.2021р. 

 

01.10.2021р. 

 

 

 

Консультативна 

робота 

 2 Виступи на нарадах закладу (керівники 

гуртків): 

- «Формування позитивного 

психологічного клімату» (керівники 

гуртків, практичний психолог) 

- «Алгоритм профілактики та протидії 

 

 

14.09.2021р. 

 

 

 

 

Просвітницька 

робота 

mailto:kytkvarc@gmail.com


 

 

 

 

Директор ЧЦЮТ ім. Л. К. Каденюка                             Віталій 

ЯЦЕНКО 

 

Виконавець: 

Олеся БРАНДЕС 

(03722)55-02-41 

булінгу в закладах освіти» 

(практичний психолог) 

- «Формування психологічної готовності 

керівників гуртків до взаємодії з 

дітьми з особливими освітніми 

потребами» (ШПМ, керівники гуртків, 

практичний психолог) 

05.10.2021р. 

 

 

 

20.09.2021р. 

 3 Виступи психолога перед гуртківцями: 

- «Честь і гідність особистості»; 

- «Всі діти є рівними у своїх правах» 

щодо захисту прав дітей; 

- «Профілактика булінгу й домашнього 

насилля». 

 

16.09.2021р. 

14.09.2021р. 

 

27.09.2021р., 

28.09.2021р. 

  

Просвітницька 

робота 

 4 Створення стендів: 

-  «Профілактика негативних явищ»  

- «Стоп – булінг» 

 

жовтень 

2021р. 

 

Організаційно – 

методична робота 

 

5 Оновлення соціального паспорту закладу жовтень 

2021р. 

Організаційно – 

методична робота 

 


