
 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

Відповідальні 

1. Обговорення основних 

засад та напрямків 

створення безпечного 

освітнього середовища у 

2021/2022 н.р. 

Серпень Педагогічний 

колектив 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

2.  Оновлення інформації на 

сайті коледжу та в 

«Куточку довіри» із 

зазначенням телефонів  

довіри та соціальних служб 

Вересень 

(постійно 

за потреби) 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Відповідальний 

за сайт 

3. Доповідь на педагогічній 

раді та соціологічні 

дослідження серед 

викладачів та здобувачів 

освіти за темою: 

«Технологія 

ненасильницького 

спілкування, ефективна 

взаємодія всіх учасників 

освітнього процесу» 

Жовтень Педагогічний 

колектив 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

4.  Проведення групових 

консультацій у вигляді 

медіацій зі здобувачами 

освіти І-ІV курсів. 

Постійно за 

потребою 

Здобувачі 

освіти І – IV 

курсів 

Служба 

порозуміння 

5. Проведення тематичних 

виховних годин з 

недопущення проявів 

булінгу та профілактики 

Протягом 

року за 

планом 

Здобувачі 

освіти І – IV 

курсів 

Керівники груп 



всіх форм насильства в 

студентському середовищі 

керівників 

груп 

6.  Бесіди зі студентами про 

нормативно-правове 

законодавство щодо 

захисту дітей від усіх форм 

насильства 

Вересень, 

січень 

Здобувачі 

освіти І – IV 

курсів 

Керівники груп 

7.  Проведення групових та 

індивідуальних 

консультацій з метою 

створення безпечного 

освітнього середовища 

Постійно, 

протягом 

року 

Здобувачі 

освіти І – IV 

курсів 

Служба 

порозуміння 

8. Анкетування здобувачів 

освіти: «Проблеми 

насильства в коледжі»  

серед студентів 1-4 курсів 

Вересень Здобувачі 

освіти І – IV 

курсів 

Викладач 

психології та 

соціології 

9. Організація чергування 

викладачів з метою 

створення безпечного 

середовища для навчання 

та виховання, запобігання 

протиправних дій 

Протягом 

року  

Педагогічний 

колектив 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

10. Батьківські збори на тему: 

«Профілактика 

дезадаптації, надання 

рекомендацій батькам» 

Жовтень Батьки 

здобувачів 

освіти 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

викладач 

психології 

11. Психолого-педагогічний 

семінар: «Безпечне 

середовище – запорука 

успішної діяльності 

закладу освіти» 

Вересень Керівники 

груп 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

методист, 

викладач 

психології 

12. Батьківській лекторій на 

тему: «Профілактика 

домашнього насилля» 

Жовтень Батьки 

здобувачів 

освіти 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники  груп 

13. Залучення представників 

ювенальної превенції 

міського відділу поліції, 

Протягом 

року 

Здобувачі 

освіти І – IV 

курсів 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 



соціальної служби для 

здійснення просвітницьких 

бесід, лекцій, 

інтерактивних обговорень у 

питаннях протидії булінгу 

серед студентської молоді 

методист, 

керівники  груп 

14. Бесіда «Діти –злочин і 

кара!» 

Листопад Здобувачі 

освіти І – IV 

курсів 

Викладач 

правознавства, 

керівники груп 

15. Бесіда «Гідність людини» Листопад Здобувачі 

освіти І – IV 

курсів 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп 

16. Бесіда «Гендерна рівність» Листопад Здобувачі 

освіти І – IV 

курсів 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп 

17. Лекторська група «Знай 

свої права» 

Грудень Здобувачі 

освіти І – IV 

курсів 

Керівники груп, 

викладач 

правознавства 

18. Конкурс стіннівок 

«Захищаємо свої права» 

Грудень Здобувачі 

освіти І – IV 

курсів 

Методист, 

керівники  груп 

19. Психологічний тренінг 

«Вирішуємо конфлікти 

мирно та конструктивно». 

Січень Здобувачі 

освіти І – III 

курсів 

Служба 

порозуміння, 

керівники  груп 

20. Психолого-педагогічний 

семінар «Попередження та 

подолання негативних 

явищ у студентському 

середовищі» 

Січень Педагогічний 

колектив 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

21. Бесіди та відеопрезентації з 

обговоренням «Кібербулінг 

та секстинг: небезпеки  

сучасності» 

Лютий Здобувачі 

освіти І – III 

курсів 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники  груп 

22. Виставка стіннівок 

«Протидія домашньому 

насильству» 

Березень Здобувачі 

освіти І – III 

курсів 

Методист, 

керівники груп 



23. Тренінги «Протидія 

торгівлі людьми» 

Жовтень Здобувачі 

освіти І – III 

курсів 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

методист, 

керівники груп 

24. Бесіда на батьківських 

зборах «Відповідальне 

батьківство» 

Березень Батьки 

здобувачів 

освіти 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп 

25. Бесіда «Психологічне 

здоров’я дитини» 

Квітень Батьки 

здобувачів 

освіти 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп. 

26. Семінар для студентів та їх 

батьків "Види домашнього 

насильства» 

Квітень Батьки та 

здобувачі 

освіти 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп 

27. Бесіда «Батьки та діти: як 

пережити ЗНО?» 

Травень Батьки та 

здобувачі 

освіти 

Відповідальний 

за ЗНО, 

завідувачі 

відділень, 

керівники груп 

28. Бесіда «Гармонізація 

дитячо-батьківських 

взаємин: модель свободи 

дитини». 

 

Травень Батьки та 

здобувачі 

освіти 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

керівники груп 

29. Бесіда «Безпечні канікули». Червень Здобувачі 

освіти 

Інженер з 

охорони праці, 

керівники  груп 

 

 

Заступниця директора з виховної роботи                              Г.В. Помагайбо 

 


