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Н А К А З 
 
 

11.12.2017                                                                                           №  
 
Про підсумки проведення у 2017 році   
Всеукраїнського тижня права 

 
 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Вінницької міської ради від 
16.11.2017 р. № 634, та з метою підвищення загального рівня правової освіти і виховання 
підростаючого покоління та виховання у молоді поваги до закону та прав людини в період 
з 04.12.2017 р. по 08.12.2017 р. в навчальному закладі відбувся Всеукраїнський тиждень 
права. Під час якого було проведено наступні заходи: 

— всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної 
декларації прав людини (учителі-предметники); 

— вікторини «Чи обізнаний ти з Конвенцією ООН про права дитини» (учитель 
правознавства - Антонюк Є.В.); 

— виховні години: «Права й обов’язки, визначені Конституцією України» (класні 
керівники); 

— заняття з елементами тренінгу «Права дитини. Психологічні умови захисту 
прав дитини» - 9 клас (практичний психолог - Базалійська Л.П.); 

— інформаційні бесіди щодо відповідальності дітей та учнівської молоді за 
порушення антиалкогольного законодавства, вчинення злочинів і 
адміністративних правопорушень (класні керівники, учитель правознавства - 
Антонюк Є.В., учні-омбудсмени); 

— книжково-ілюстраційні виставки  «Мозаїка прав і свобод людини», презентації 
літератури правового змісту (завідуюча бібліотекою - Головащенко Т.В.); 

— анкетування учнів щодо захисту прав дітей «Температура прав дитини у нашій 
школі», 8-11класи (соціальний педагог - Щорс В.В., учні-омбудсмени), 
результати анкетування – додаток 1; 

— круглий стіл для лідерів учнівського самоврядування «Обговорення та 
розв’язання проблемних питань, які виникають в житті учнівського колективу з 
порушення прав»  обговорення форми учнів ліцею (педагог-організатор 
Аббасова Л.Г., учнівське врядування); 

— проведення кіл у рамках програми «Медіація однолітків» «Мої думки і 
відчуття щодо дискримінації прав людини», 8 клас  (практичний психолог - 
Базалійська Л.П.); 

— виступ «Основні положення Конвенції ООН про права дитини», учні-
омбудсмени (соціальний педагог Щорс В.В.); 

— висвітлення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права на сайті ліцею 
(майстер виробничого навчання з діловодства Яковенко І.В.).  

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ 

Комунальний заклад «Вінницький технічний ліцей» 
 



 
Виходячи з вищесказаного, 
 
  НАКАЗУЮ: 
 

1. Відзначити задовільну роботу ліцею у проведенні Всеукраїнського тижня 
права. 

2. Класним керівникам 
       2.1. Передбачати в планах виховної роботи і проводити цикл заходів з 

правових питань у формі бесід, зустрічей, вікторин, конкурсів, творчих 
робіт, заочних подорожей, уявних мандрівок, інсценізацій, рольових і 
сюжетних ігор тощо. 

      2.2.Постійно проводити просвітницькі та профілактичні заходи щодо 
відповідальності дітей та учнівської молоді за порушення 
антиалкогольного законодавства, вчинення злочинів і адміністративних 
правопорушень.  

3.   Учителям-предметникам продовжити профілактичну роботу з правових питань 
на уроках та в позакласній виховній роботі з учнівським колективом. 

4. Соціальному педагогу Щорсу В.В. ознайомити класних керівників з 
результатами опитування учнів за методикою «Температура» прав людини в 
нашій школі».  

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 

Директор ліцею                                           С.К. Пастух 
 
 
 Р. Полєшко  

 
З наказом ознайомлені: 
Антонюк Є.В. 
Щорс В.В. 

 
 
 



Додаток 1 

Результати психодіагностування за анкетою  
«Температура» прав людини в нашій школі» 

 
 
З 04.12 по 05.12.2017 року в комунальному закладі «Вінницький технічний 

ліцей» проводилось дослідження за методикою «Температура» прав людини в 
нашій школі». У анкетуванні взяло участь 104 респондента, серед них: 

8 клас – 32 учні (ІТЕ-1) 
9 клас – 28 учнів (ЛІН-2) 
10 клас – 24 учні (ЛІН-3) 
11 клас -20 учнів (ІТН-4) 

Результати анкетування по групам: 
Показники 

температури прав 
людини 

ІТЕ-1 ЛІН-2 ЛІН-3 ІТН-4 Загальна 
по 

закладу 
36,88 36,18 39,41 35,75 37,05 

 
Діаграма 1. 
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Результати анкетування в усіх опитаних групах свідчать, що 

«температура» прав людини в нашому навчальному закладі — на високому 
рівні. 

Рекомендації за результатами методики «Температура» прав людини в 
нашій школі» 

1. Соціальному педагогу В.В.Щорсу: 



1.1. Ознайомити класних керівників з результатами опитування учнів за 
методикою «Температура» прав людини в нашій школі» (07-
11.12.2017р.) 

1.2. Проводити засідання ліцейської асоціації омбудсменів «Феміда» 
(щомісяця) 

1.3. Оформити стенд СПС на тему: «Права в нашому житті» (18-
22.12.2017р.) 

2. Практичному психологу Базалійській Л.П.: 
2.1. Провести коло порозуміння «Ми різні – ми однакові» (06.12.2017р.) 
2.2. Проведення кіл у рамках програми «Медіація однолітків» «Мої думки 

і відчуття щодо дискримінації прав людини» -8-10 класи (08.12.2017 р.)  
 

Виконавець: соціальний педагог Щорс В.В. 
 


