
ПЛАН 

інформаційно-просвітницьких та виховних заходів КрНУ акції «16 днів 

проти гендерно зумовленого насильства» 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата вик. Виконавці К-ть 

учасників 

1. Анкетування 

«Проблема насилля як 

соціально-

психологічний 

феномен» 

20-25.11.20 р. Кафедра 

психології, 

педагогіки та 

філософії 

(доц. 

Літвінова О. 

В.) 

430 

2. Вебінар з проблеми 

насильства у 

суспільстві (за 

підсумками 

анкетування). 

25.11.20 р. Кафедра 

психології, 

педагогіки та 

філософії 

(к.псих.н., 

доц. 

Літвінова 

О. В. та 

молоді 

науковці 

кафедри) 

40 

3. Інформаційний листок 

на сайті бібліотеки 

університету «Ні 

насильству над 

жінками!». 

25.11.20 р. Бібліотека 

(Зав. бібл.) 

Електронний 

носій 

4. Опитування серед 

студентів 

спеціальності 053 

«Психологія» 

(бакалаврів, магістрів, 

із залученням 

психологів-практиків 

міста) «Ставлення 

молоді до проблеми 

насильства». 

21.11.20 р. Кафедра 

психології, 

педагогіки та 

філософії 

(доц.доц.  

Літвінова 

О. В., 

Беспарточна 

О. І.) 

Гугл-форми 

5.  Онлайн-заняття школи 

юного психолога на 

платформі Google Meet 

на тему «Гендерні 

стереотипи як 

03.12.20 р. Кафедра 

психології, 

педагогіки та 

філософії 

(доц. Сирота 

15 



соціально-

психологічна 

проблема сучасного 

суспільства». 

Л. В.) 

6. Інформаційна 

виставка, присвячена 

питанням боротьби зі 

СНІД. 

Постійно 

діюча 

Бібліотека 

(Зав.бібл.) 

Електронний 

носій 

7. Відео-лекції: 

«Наркотики і  СНІД – 

загроза майбутньому»; 

«Попереджений – 

тобто захищений»; 

«СНІД: міфи, факти, 

статистика»; 

«Як довіряти й бути 

вдячним».   

01.12.20 р. Куратори 100 

8. Відео-бесіди: 

«Експлуатація, 

торгівля людьми: 

сучасні виклики»; 

«Як не стати жертвою 

сучасних форм 

рабства». 

02.12.20 р. Куратори 100 

9. Перегляд відеофільму 

«Станція призначення 

– життя» та 

відеороликів 

«Зупинимо дитяче 

жебракування разом», 

«Зупинимо торгівлю 

людьми разом». 

02.12.20 р. Куратори 100 

10. Онлайн-зустрічі із 

активістом К. Кууск із 

питань інтеграції та 

соціалізації людей з 

особливими 

потребами. 

18.12.20 р. Кафедра 

психології, 

педагогіки та 

філософії 

(доц. 

Давидова О. 

В.)   

15 

11. Волонтерський проект 

– флешмоб у 

соціальній мережі 

Фейсбук із залученням 

мешканців міста. 

22.11.20 р. Кафедра 

психології, 

педагогіки та 

філософії 

(доц. 

Беспарточна 

40 



О. І.) 

12. Благодійна акція з 

безкоштовною 

передачею дитячого 

одягу, взуття, іграшок, 

прикрас для волосся, 

солодощів до Центру 

соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

Автозаводського 

району м. Кременчука. 

23.11.20 р. Кафедра 

психології, 

педагогіки та 

філософії 

(доц. 

Беспарточна 

О. І.) 

50 

13. Онлайн-акція 

«Поспішай творити 

добро». 

05.12.20 р. Кафедра 

гуманітарних 

наук, 

культури та 

мистецтва 

20 

14. Інформаційний листок 

«Сумна сторінка 

історії боротьби за 

права жінок». 

 

06.12.20 р. 

Бібліотека 

(зав. бібл.) 

Електронний 

носій 

15. Відео-лекція 

«Законодавство 

України щодо 

боротьби з 

корупцією». 

09.12.20 р. Кафедра 

теорії, історії 

держави та 

права 

(Шаповал 

В. Д.) 

50 

16. Використання 

можливостей 

юридичної клініки 

«Правозахист» щодо 

запобігання у 

молодіжному 

середовищі булінгу, 

різних видів насилля, 

неприпустимості 

дискримінації, 

нетерпимості до 

гендерно зумовленого 

насилля. 

Протягом 

акції (та 

постійно) 

К.ю.н., доц. 

Шаповал 

В. Д. 

20 

17. Онлайн-виховна 

година «Я маю право 

жити на Землі»; 

«Сучасні виклики 

правам і свободам 

10.12.20 р. Куратори 50 



людини». 

18. Онлайн-конференція 

«Право на  свободу 

слова та інформації». 

10.12.20 р. Кафедра 

філології та 

видавничої 

справи  

30 

19. Бесіди «Стоп 

насильству у сім’ї». 

Протягом 

акції 

Куратори 100 

20. Конкурс електронних 

презентацій 

(студентських робіт), 

присвячених тематиці 

Міжнародного Дня 

захисту прав людини. 

10.12.20 р. Куратори 50 

 

Нач. ВВКМР                                                                  Т. М. Плаксій 


