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ПЛАН 

 освітніх заходів  

  із реалізації Національного плану дій з виконання резолюції 

 Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року 

№ 

 з/п 

Назва заходу  Термін 

виконання 

Відповідальні за 

проведення заходу 

1 Забезпечення умов щодо виконання освітніх 

заходів із реалізації Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року; 

належного реагування на випадки 

правопорушень, пов’язаних з гендерно-

зумовленим насильством  

2016-2020   Сабадишин Р.О. 

Дашевський М.С. 

Бухальська С.Є. 

Карпюк Н.В. 

2 Здійснення відбору інформаційних матеріалів з 

питання реалізації Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” на період до 2020 рокудля 

проведення тематичних лекцій, відео-лекторіїв, 

круглих столів тощо 

2016-2020 Бухальська С.Є. 

Патяка О.О. 

Мельничук Н.М. 

Басюк Л.М. 

бібліотекарі 

викладачі суспільних 

дисциплін 

3 Здійснення підбору тематики годин спілкування 

у студентських групах гендерного спрямування з 

метою профілактики правопорушень, пов’язаних 

з гендерно-зумовленим насильством  

 2016-2020 Мельничук Н.М. 

бібліотекарі 

куратори 

 класні керівники 

студентських груп 

вихователі гуртожитків 

4 Залучення до навчань (семінарів, тренінгів, 

круглих столів) соціального педагога, 

практичного психолога з питань надання 

гендерно-чутливих соціальних послуг, 

запобігання та протидії всім формам насильства 

щодо жінок, надання допомоги постраждалим від 

конфліктів, сексуального насильства з 

урахуванням потреб постраждалих від 

конфліктів, у тому числі особливих потреб людей 

з інвалідністю, студентів 

2016-2020 Сабадишин Р.О. 

Бухальська С.Є. 

Карпюк Н.В. 

5 Проведення для педагогічних працівників та 

батьків навчань із питань особливостей безпеки 

життєдіяльності дівчат, здійснення психологічної 

підтримки з питань подолання психологічних 

травм у дівчат, які постраждалих від конфліктів, 

пов’язаних з гендерно-зумовленим насильством  

2016-2020  Басюк К.В. 

Басюк Л.М. 

куратори 

 класні керівники 

студентських груп 

вихователі гуртожитків 

6 Проведення інформаційно-просвітницьких 2016-2020 Патяка О.О. 



заходів, спрямованих на формування у 

студентської молоді стійких переконань щодо 

норм культури миру, толерантності, протидії 

конфліктам 

Мельничук Н.М. 

Басюк Л.М.  

куратори 

класні керівники 

студентських груп 

вихователі гуртожитків 

7 Забезпечення надання  первинної правової 

допомоги постраждалим від конфліктів, 

гендерно-зумовленого насильства, зокрема 

сексуального, родинного тощо 

2016-2020 Карпюк Н.В. 

8 Розгляд питань з реалізації Національного плану 

дій із виконання резолюції Ради Безпеки ООН 

1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 

року на засіданнях педагогічної ради, 

адміністративної ради та студентського активу, 

Ради профілактики правопорушень, методичному 

об’єднанні керівників студентських груп 

2016-2020 Сабадишин Р.О. 

Бухальська С.Є. 

Карпюк Н.В. 

Мельничук Н.М.  

9 Організація просвітницьких заходів:  

-  зустрічі з працівниками правоохоронних 

органів; 

- зустрічі з представниками громадських 

організацій; 

- тижні правових знань; 

- відео-лекторії; 

- батьківські збори; 

- виставка стіннівок, книг, інформаційних  

джерел правового спрямування з метою 

профілактики правопорушень гендерного 

насильства 

2016-2020  Завідувачі відділень,  

декан, 

викладачі суспільних 

і клінічних дисциплін 

куратори 

класні керівники 

студентських груп 

соціальний педагог 

практичний психолог 

вихователі  

10 Проведення тематичних бесід з питань: 

- “Про виникнення конфліктів та їх впливу на 

жінок і дівчат, у тому  числі стосовно ризиків 

гендерно-зумовленого насильства”; 

- “Про потребу населення в умовах гендерного 

конфлікту в медичній, гуманітарній допомозі, 

освітніх, адміністративних послугах та послугах 

працевлаштування, наданні права на безоплатну 

первинну та вторинну правову допомогу з 

урахуванням віку, статі, стану здоров’я та місця 

проживання”; 

- “Про доступ до медичних послуг жінок, 

зокрема, осіб з інвалідністю, студентів, громадян 

похилого віку, ВІЛ-позитивних осіб, вагітних 

жінок під час конфліктів гендерного насильства”;  

- “Про участь жінок у тренінгах із теорії і 

практики встановлення миру, процесах 

примирення, врегулювання конфліктних та 

кризових ситуацій; участь жінок у складі 

миротворчого контингенту тощо” ; 

- “Про надання медичних, освітніх послуг із 

2016-2020   Мельничук Н.М. 

Басюк Л.М. 

Оксюта В.М. 

Кирнична Ю.Ю. 

викладачі клінічних 

дисциплін 

куратори 

 класні керівники 

студентських груп 

вихователі 

гуртожитків   



питань  репродуктивного здоров’я жінкам, які 

постраждали від конфліктів гендерного 

насильства” 

                                                                                                 


