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1

{J,lвсзрен ня баз ll i н* груь,rен Tll1l i t* д-пяr

дi ;tг,lttlсз,чв;tltлля iэiвtlя ý аfiру гli 
"

,l|tl-{ Boiшl*c,r,i у здоfi vB;t.ti ll cэcвi,гll

вересень
2020

Практичний
психолог

Хоменко В.Д.

Заст. директора з
нвр

Сресько Е.Щ.

2.

J{iагт:rэст_v ван rтя р iвня цаýруl,],,t.

TpItBt]iIdt{OCTi в тсоле lcT,tTBirx злоýч B;t.E i в
гlсIri,гl.::

- Cll()cl(:i}e'/ЫelLltЯ't;,t

м i тt*сilб{з с, l,i t нолtт п{ллqеrlli tз Ktl K)

зJiоfi у,вач ilз сэсвiтlт;
tl{] t{т]},Bar{] tя i itl.tке r,yBal,ttl,:t )

з,.t;э слtlз Ki tз clc: в i,r tlbolo il]]{}t {tсv :

- пc}{x{}.llirl,i.lHi,l{ial"HocTr,iTtlt

nr i крlз lсл iM |1тv" l] гу рт$ tзаttсlс,r i KJIiic Et i l х
кtl:,телtт,иlзiв :l,a емоцiйlлliх c,l,iiitjH
зд*б,чв;э.riв осi+iт u ;

cot{ ilL- t ь гI е .lloc:T i д;т;*tтня l lзя ll l ttic,t i

р*ферен,гiлих гp"vfi т,а lзiдтtl;эгнeнrlх jl

:tlз, t crtTtlB i,
ýр{зlti]tiен i]lж рit+llя,lpfiýi}t-tl,IlJ

,l* rt}*c i l' здоfiув;lч iв {icrзiтlt,

01.09.
2020 _
25.06.
202I

педагогiчнi
працiвники

вiдповiдно до своiх
посадових
обов'язкiв

Заст. директора
з НВР

Сресько Е.[.

Анкетування ycix навчilльних груп
кЩо я знаю про булiнг> *

Жовтень
2020

Практичний
психолог

Хоменко В.Д.

Заст. директора
з НВР

Сресько Е.Щ.
II. Тнф*ре[аffцilФtн ф- ýрофýJl,i}к-ш"рýч н i зж ýалвý

1
{}бr,tэ llt lp*l l [.тя li li,I itt ltlrt п trзt.rт и.lt iT fi 1,,л i l r i,l

l it :]{i1,;]_ilbtti;"q бa,l ;,1Ti tl* bKi li ко llt}ерен r li Т

Bepec*ttl,
2020

ýi; l l,ки здtл65,,ва,,tiв

сl*ллiз tt, класнi
керiвники,
куратори,

майстри в/н

Заст. директора
з НВР

Сресько Е.Щ.

2.

MiHi лекцiя: кПротидiя булiнгу в
закладi освiти: системний пiдхiд> Вересень

(за окремим
графiком)

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.
!иректор

Авраменко О.О.

a
J.

},}.и;з"теrтrтя ::iакон.о,],ir}р,чх.l х .],1i) к\,\,]л,е_t-ттilз,

пpr}liтttti шtrrtlT ид iТ fi ы{\ Ba1}I }:[}{)

01.09.
2020 _

Практичний
IIсихолог

Заст. директора
з НВР



25.06.
202|

Хоменко В.,Щ.,

соцiальний
педагог, майстри

в/н, кл. керiвники,
куратори,
вихователi
гуртожитку

Попова Д.А.,
Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.

Сресько Е.Щ.

4.

Продовження спiвпрацi з Мiжнародним
правозахисним центром кЛа-Страла
УкраiЪы, ВсеукраiЪським громадським
центром кВолонтер>, .L{eHTpoM

соцiальних служб для ciM'i, дiтей та
молодi Святошинського р-ну та iншими
правозахисними та громадськими
органiзацiями (проведення тренiнгiв,
лекцiй, годин спiлкування зi
здобувачами освiти та з педагогiчними
LOацiвникаrли )

0l .09.
2020 -
25.0б.
202l
(згiлно

ьtiся чних
планiв роботtt

цеiIl,рч)

Заст. директора з
нвр

€ресько Е.Щ.

Щиректор
Авраменко О.О.

5.

Сtc;tад;r*лtя ltopit.{: t,Jl;q д*lttlMtlrэrl
эдоб"чв;lчам *cвi,llr },ý{]pill}l {:я ]]

ýv-,li.гll,*.пt ll

01.09.
2019 -
з0.09.
2020

Практичний
психопог

Хоменко В.[.,
соцiалlьний педагог

Заст. директора
з НВР

ересько Е..Щ.

{

6.
11 pr.l з 9д9111ля з 1-1 с i.цi:н r, i} lt.+я rlpo ф i:l i:K,r,и-i<-t.t

. j]Orl иtl i t* 1];1 ] Ipa}r{}Bt}]]р},, ll{е нt"

|_и

понедiлок
щомiсяця
(за oKpeпtIlM

ll]laI lONr

роботи)

педагогiчнi
працiвники

вiдповiдно до cBoik
посадових
обов'язкiв

.Щиректор
Авраменко О.О.

7.
Еиховна година: кБулiнг у сучасному
молодiжному середовищi>

Листопад
2020 3о

о KpeNI tl \,1

графiкоrI )

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.,
класнi керiвники,

майстри в/н груп 1

кYрсу

Заст. директора
з НВР

Сресько Е.Щ.

8. Флешмоб <Ми проти насилля))

Листопад
2020 rза
окремим
графiком)

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.,

учнiвський
IIарлчlмент

Заст. директора
з НВР

Сресько Е..Щ.

9.

*

Виховна година: < Насилля в сiм'i, як
запобiгти та куди звернутись)

Грулень
2020 ва

о крс \{ LI ]\,l

грасРiкоп,r )

Практичний
психолог

Хоменко В.,Щ.,

класнi керiвники,
майстри в/н груп 1

курсу, груп ТУ

Заст. директора
з НВР

ересько Е.Щ.

10

Tpcll i п l,,1 l,] 1я l l e;ltil.{,i}t,i ч ltcl ;,tl tl"L} j 1,I Ie tiJ]rlý y :

., tJ1;1lqlЛ1.1},BзllHя тл lr,Il.,lC[1l]i lt*п*,к ltt

бg:зп*ки. 1}o-1lb llслагiзгi чн l,tк

llpat{it*lllittiB*

Сiчень
202I rза
окремим

графiком)

Практичний
IIсихолог

Хоменко В.Щ.

Заст. директора
з нвр

Сресько Е.Щ.

11
Мiнi-лекцiя кПро органiзацiю
безпечного перебування здобувачiв

Сiчень
202lЬа

Практичний
психолог

Щиректор
Авраменко О.О.



освiти в центрi> окре]\,! иl!1

графi KoNI)
Хоменко В.Щ.

|2

rj

Заняття зi здобувачами освiти з
елементЕIми тренiнгу кКонфлiкти та
шJuIхи ix подолання>.

Лютий
2021 t o

о крем ri ]\,l

графirlом)

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.,
класнi керiвники,
майстри в/н груп 1

курсу, груп ТУ

Заст. директора з
нвр

Сресько Е.Щ.

1з

I\iiнi-лекцiя <<Запобiгапня насильства
над дiтьми>

Березень
2а2l3а
о кр eN,I tI \,1

граф i Kobr)

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.

Заст. директора
з НВР

Сресько Е.Щ..

t4
Вправи на зняття агресивностi та iнших
негативних проявiв

Березень
2021 tзо
окреп.{ 1.1M

графiкоrr )

Соцiальний
педагог, KJIacHi

керiвники, маЙстри
в/н груп 1, 2,3

KypciB

Заст. директора
з нвр

ересько Е..Щ.

15

.-

Бесiда: <Спiлкування мiж однолiткЕlI\[и))

KBiTeHb
2021

(за окрсrtим
графr Koll )

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.,
класнi керiвники,

маЙстри в/н груп 1,

2,3 KypciB

Заст. лиректора з

нвр
ересько Е.fi.

16

Години вiдвертого спiлкування за
участю представникiв полiцii: кжиття
без насильствa>)

KBiTeHb
202l

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.,
соцiальний педагог

Заст. директора з

нвр
Сресько Е.Щ.

11

Тренiнгове заняття для педагогiв:
<Вирiшення конфлiктiв мирним
шляхом))

Травень
2021

(за oKpeNlrI\,l

граdliкоr,I )

Практичний
IIсихолог

Хоменко В.Щ.

Заст. директора з
нвр

ересько Е..Щ.

18
Заняття на тему: <Булiнг вiд кА> до
(Я>

Травень
2021

(за окреrtипл
графiкопr)

Соцiальний
педагог, майстри

в/н Bcix навчaIльних
груп

Заст. директора
з нвр

Сресько Е.!.

|9
Виховна година: <Зрозумiй себе, щоб
зрозумiти iнших, зрозумiй iнших, щоб
зрозумiти себе)

Червень
2021 Bu
о l( р е N,I 1.I \,1

гр a(t i Kobr )

Практичний
психолог

Хоменко В.,Щ.,

керiвники,
майстри в/н

випускних грYп

Заст. директора з
нвр

Сресько Е.Щ.

III. фЗ*рm,gчýащý{ý{ ш{ЕýýýЕ{ск д }ýtýýiк *тФ*y ýýяdiý зд$6ý ý}e}uýý **ý}ýтýý

1.

Сr,тзtlретлtt яt ý4 r>paJlb LI о бе:з tl*,tляоltl
*cвi,r,ub*r,o шр{}с, гор v, t}э ilр ь,l.чtза tt Hrl

Iх{}з l{fi ,вног1,1 l,f i кl]t lклi лтзт;r, та
т*"]хеl]11нтнtэT лтi Tctlссэбt.lстj снс:i в:,lаr:bstздiТ

tt \tn.li l(}. t|{l{ clli.,tl;i LJ;j8.1!lя" t1"lcltill!i)l,i]I\
з;}}{я,rь

01 ,09.
2020 *
25.06.
202l
(згiлl ro

llt iся.t н их
планiв роботи

цеll,гру)

Практичний
психолог

Хоменко В.Щ.,
соцiальний

педагог,
кJI. керiвники,

куратори, майстри
в/н, вихователi

гуртожитку
Попова Д.А.,

Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.

Заст. директора
з нвр

Сресько Е.Щ.

2.
tr-itllлеr^;rяд tl i: ltlс,гli i, tt_llt в iдп tlг, iдп tlT

с l.r]яrtt}tзаtl сlс,гi

01.09.
2020 _
25.06.

Практичний
психолог

Хоменко В.,Щ.,

Заст. директора
з нвр

Сресько Е.Д.



2021
(Згlдно рiчнлl,
та л.tiся.tнltх

планiв роботIr
цен,гру)

соцiальниЙ
педагог, кл.
керiвники,

куратори, майстри
в/н, вихователi

гуртожитку
Попова Д.А.,

Восколович I.B.,
Сидоренко Л.А.

J.

В iлпра,лtлсlвзttliя l,eht t{ ссi}бис Io j l,i,lцltФq],t, j

г,'д .ia* Rи Ij чеIIня л.iтера,гу,tr_lt{р] . TaJ{T]; в
н а .v tr}о K.]x,yt{ ]l i1l J{ с ь Ji(lT та з ii;з,vб i хс н оТ

лiт,ер;r-rчgэи та rt.t yiJt}tiа,ч iс,горii

01 .09.
2020 -
25,06.
2021

Викладачi
украiЪськоI та

зарубiжноТ
лiтератури, icTopii

Украiни
Гайдамаченко Л.Т.,

Романчук О.В.,
Белiк А.М.

Заст. директора
нвр

Сресько Е.Щ.

4.
I lр**едеttltя,за,чодiв tj }];l\4 Kilx
[}сe5,Kpai Hcькс}го,гII]tffi я llpa}}a: i<С'т ll lт

fi1,,лiлгIll

01 .09.
2020 -
25.06.
202]l

Викладачi
CeMeHroK А.П.,
Романчук О.В.,

практичний
психолог

Хоменко B.fl.,
соцiальний педагог

Заст. директора з
нвр

Сресько Е.Щ.

IV. П.сихо;то гi.янхлт:i *] *абтtзлзiд

1
l I i агнtlсттt Ki] стан },, п clt х с},п t]гi, l Hоt,il
l. tiпt;-tз:у t,py,lt

0l .09.
2020 *
25.06.
202|

Практичний
психолог

Хоменко В.,Щ.,

соцiальниЙ
педагог

Заст. директора з
нвр

Сресько Е..Щ.

2.
С шocTepe;li*lc ня п i д "litc i]св i э-tлт.1.1 г{l

rip*uec у " llt.}:]a}, рtl IiI l -1.1 х .з;rх од i лз з;t

YLta:Ctirt кi],i,{и освi,t,ltьсэf {.} rIpOL{ec},

01 .09.
2020 _
25.06.
2021r

психологiчна
служба центру

Заст. директора
з нвр

Сресько Е.{.
J.

i ipodэ i"marcTId ttH{}-ll 
i}Oсtз iT,Hlltit,lca-

tit tiзс:lti l i ii l,g i- -]]o1iý}l}*;i_ubп;t рtlбо га :з

YLtaC}:tл] к ,. .tи ocBi |rrbol l] llро] [f,1/

01.09.
2020 -
25.06.
2021

психологiчна
служба центру

Щиректор
Авраменко О.О.

4.

РсlГэот,i,l << {_1криньк;л дсл tз ip lr l;

01.09,
2020 -
25.06.
2021

Практичний
IIсихолог

Хоменко В.Щ.,
соцiальний

педчгог

Заст. директора
з нвр

ересько Е.Щ,

З аступник директора. з навч€LгIьно-виховноi роботи t Елеонора еРЕСЬКО


