
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький 

коледж дизайну та економіки» 

___________ Микола ПЕКАРСЬКИЙ 

05 лютого 2021 року 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо реалізації положень Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

у Державному вищому навчальному закладі  

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» 

на 2020–2022 роки 

 

№ Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальний 

1 2 3 4 

1.  Проводити роз’яснювальну роботу з 

кураторами академічних груп щодо їхньої 

спостережливості, уважного ставлення до 

учасників освітнього процесу і здатності 

вчасно помітити симптоми неблагополуччя 

в поведінці та настрої студентів 

Один раз на 

квартал 

Заступник директора 

з гуманітарної освіти 

та виховання, 

практичний психолог 

2.  Організація інформаційно–просвітницьких 

заходів з учасниками освітнього процесу з 

питань запобігання та протидії насильству, 

у тому числі стосовно дітей та за участю 

дітей 

Згідно з 

Планом 

комплексних 

заходів з 

організації 

виховної 

роботи 

Заступник директора 

з гуманітарної освіти 

та виховання, 

практичний психолог, 

куратори академічних 

груп 

3.  Призначити уповноважену особу для 

здійснення невідкладних заходів реагування 

у випадках виявлення факторів насильства 

та/або отримання заяв/повідомлень від 

постраждалої особи/інших осіб 

Лютий 

2020 року 

Директор коледжу 

4.  Оновити на офіційному веб–сайті контактну 

інформацію уповноваженої особи коледжу 

з протидії домашньому насильству, 

Національної дитячої «гарячої» лінії та 

провести зі студентами усіх академічних 

груп роз’яснювальну роботу щодо її 

анонімності та конфіденційності (за 

потреби здійснити тестовий дзвінок) 

Лютий 

2020 року 

Заступник директора 

з гуманітарної освіти 

та виховання, 

практичний психолог 



2 

 

 

1 2 3 4 

5.  Організувати проведення щорічної 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» в області. 

3 25 

листопада по 

10 грудня 

впродовж 

2020–2022 

років 

Заступник директора 

з гуманітарної освіти 

та виховання, 

практичний психолог, 

куратори академічних 

груп 

6.  У рамках Всеукраїнської акції  «16 днів 

проти насильства» провести відеолекторії 

«Цикли і види домашнього насильства» та 

«Вплив психологічного насильства на 

мозок людини» 

3 25 

листопада по 

10 грудня 

впродовж 

2020–2022 

років 

Практичний психолог  

7.  Проводити освітні психолого–педагогічні 

семінари–практикуми, тренінги для 

педагогічних працівників з формування в 

них компетенції розуміння та виявлення 

ознак, що притаманні дітям, які потерпають 

від різних видів домашнього насильства, 

жорстокого поводження з дитиною, 

порушення прав дитини в сім’ї 

Один раз на 

рік 

Практичний психолог 

8.  Ознайомити учасників освітнього процесу 

з алгоритмом виявлення, реагування та 

перенаправлення в ситуаціях жорстокого 

поводження, домашнього насильства, 

визначеним постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2018 № 6581 

До 30 березня 

2020 року 

Практичний психолог 

9.  Проводити моніторингове дослідження 

серед здобувачів освіти за допомогою 

анонімної анкети «Вимір насильства над 

дітьми» (розробник: Громадська організація 

Ла Страда–Україна) 

Щороку Практичний психолог 

10.  Результати моніторингового дослідження 

розглядати на нараді при директорі, за 

потреби вносити зміни до планів виховної 

роботи та діяльності практичного 

психолога 

Щороку Практичний психолог 

11.  Забезпечити проведення інформаційних 

заходів, індивідуальних консультацій щодо 

сімейних цінностей та свідомого ставлення 

батьків до виконання своїх обов’язків в 

родинах, які перебувають в складних 

життєвих обставинах 

За потребою Практичний психолог, 

куратори академічних 

груп 
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12.  Забезпечити якісним соціально–

психологічним супроводом здобувачів 

освіти, які постраждали від домашнього 

насильства. Здійснювати заходи 

соціально–психологічної підтримки, 

захисту, стабілізації емоційного стану, за 

потреби корекційної роботи до ситуації 

відновлення соціального благополуччя 

За потребою Практичний психолог 

13.  Проводити лекційно–просвітницькі заходи 

з питань підготовки молоді до сімейного 

життя, планування сім’ї та попередження 

насильства в сім’ї 

Згідно з 

Планом 

комплексних 

заходів з 

організації 

виховної 

роботи 

Куратори 

академічних груп 

14.  Організовувати і проводити просвітницьку 

та роз’яснювальну роботу серед членів 

сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення 

насильства в сім’ї  

За потребою Заступник директора 

з гуманітарної освіти 

та виховання, 

практичний психолог, 

куратори академічних 

груп 

15.  Проводити культурно–мистецькі, благодійні 

акції, флешмоби, виставки до Дня сім’ї, 

Дня матері, родинних свят тощо 

Згідно з 

Планом 

комплексних 

заходів з 

організації 

виховної 

роботи 

Заступник директора 

з гуманітарної освіти 

та виховання, 

практичний психолог, 

куратори академічних 

груп 

16.  Надавати кураторам академічних груп 

методичну допомогу у проведенні 

виховних годин, тренінгів  під час годин 

корпоративного спілкування з питань 

попередження домашнього насильства 

За потребою Практичний психолог 

17.  Проводити індивідуальну роботу в 

академічних групах з особами «групи 

ризику» з питань попередження насильства 

в сім’ї  

За потребою Практичний психолог, 

куратори академічних 

груп 

18.  Проводити зі студентами бесіди, круглі 

столи, відеолекторії на тему: 

– «Що робити, коли тебе ображають 

дорослі»; 

– «Насильство в сім’ї та як його 

уникнути» 

Щороку у ІІ 

семестрі 

Практичний психолог, 

куратори академічних 

груп 
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19.  Організовувати зустрічі студентів коледжу 

з Анастасією Зеліско, провідним фахівцем 

із соціальної роботи Чернівецького 

міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді для проведення відео-

лекторію  «Поняття, види, профілактика та 

протидія насильству в сім’ї» 

Щороку у 

листопаді–

грудні 

Практичний психолог 

20.  Організовувати зустрічі представників 

ювенальної превенції Чернівецького 

відділу поліції зі студентами коледжу для 

проведення тематичних бесід на тему: «Як 

протидіяти домашньому насильству» тощо 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог 

21.  Організовувати зустрічі студентів з 

представниками мобільної групи 

реагування протидії домашньому 

насильству національної поліції для 

проведення ряду правоосвітніх занять на 

тему: «Законодавство України у сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству» тощо 

Протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог 

 

 

Практичний психолог     Ірина ГОРОЖАНСЬКА 

 


