
 

Затверджую 

Директор колегіуму «Берегиня» 

__________________ В.А.Титаренко 

 

 

План заходів  

Черкаського колегіуму «Берегиня» 

щодо створення  безпечного середовища  в закладі освіти  2019-2020 н.р. 

 
№ Тема заходу Дата пров. Для якої 

категорії 

Відповідальна 

особа  

1.  Видати наказ «Про активізацію 

профілактичної роботи з 

попередження суїцидальної поведінки 

серед неповнолітніх» 

Січень 2020   ЗДВР 

Задорожна НС. 

2.  Проведести засідання кафедри класних 

керівників щодо профілактики 

негативних явищ в учнівському 

середовищі 

20.01.2020 Класні 

керівники 

ЗДВР 

Задорожна НС. 

3.  Провести  батьківські збори 

«Попередження суїцидів та участь 

дітей у грі «Ліга легенд» 

28-29.01. 

2020 

Класні 

керівники 

ЗДВР 

Задорожна НС. 

4.  Поновити списки учнів, які 

знаходяться  на класному, шкільному 

обліку з девіантної поведінки та які 

потребують особливої уваги 

08-10. 

01.2020 

Класні 

керівники 

Психолог 

Моргун І.Г. 

5.  Класним керівникам 5-11 класів 

розробити практичні рекомендації для 

учнів батьків за матеріалами листа 

МОН України «Щодо створення у 

2019-2020 безпечного освітнього 

середовища, формування в дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок » від 27.06.2019 

 

Наказ від 

09.09.2019 

№ 170 по 

колегіуму 

Класні 

керівники 

ЗДВР 

Задорожна НС. 

6.  Проведести батьківські збори 

«Імітаційна гра «Проблемні ситуації у 

вихованні дітей» 

11.12.2019 Батьки 

учнів 9-х 

класів 

Класні 

керівники 

7.  Організувати тренінг «Ефективне 

спілкування, соціальна успішність» 

(тренери – фахівці Черкаського 

міського центру соціальної служби для 

сім՚ї дітей та молоді) 

19.11.2019 Учні 8-х 

класів 

ЗДВР 

Задорожна НС. 

8.  Організувати зустріч учнів  із 

шкільним офіцерами поліції на тему 

«Розв՚язання конфлікту мирним 

шляхом» 

20.11.2019 Учні 9-х 

класів 

Педагог-

організатор 

Смілянець Л.В. 

9.  Провести опитування на тему 

«Виявлення проявів насильства» 

22.11.2019 Учні 5-6, 8-

11 кл. 

Психологічна 

служба 

10.  Оновити матеріали інформаційного 

куточка «Як батьки та близькі можуть 

Листопад 

2019 

Батьки 

учнів 

Психологічна 

служба 



допомогти дітям» 

11.  Продовжуємо у 2019-202 р.р. 

працювати над другим етапом 

упровадженого у вересні 2018 року 

проекту «Створення безпечного 

середовища в освітньому просторі 

навчального закладу» 

2019- 

2020 р.р. 

Учителі 

учні , 

батьки 

ЗДВР 

Задорожна НС. 

12.  Розробити систему діагностики 

особистісно-професійного ставлення 

педагога до тем проекту : 

- «Як реагувати педагогу, якщо 

виявлено факт булінгу »; 

- «Як  поліпшити ситуацію та 

самопочуття учня, зумовлене 

насиллям» 

 

 

 

 

жовтень 

2019 р. 

 

листопад 

2019 

 

 

 

 

Учителі  

 

 

Учителі 

 

 

 

 

Психолог  

Моргун І.Г.  

 

Психолог  

Моргун І.Г.  

 

13.  Для учнів провести психологічну 

діагностику за темам: 

- анкетування «Контроль з боку 

батьків»; 

- анкетування «Чи потрібна мені 

підтримка батьків», «Контроль 

з боку батьків»; 

- діагностика тривожності; 

- анкетування «Безпечне 

середовище». 

Листопад 

грудень 

2019 р. 

 

 

 

 

Учні 3-х 

кл. 

Учні 5-6-х 

кл. 

Учні 7-х 

кл. 

Учні 8-10-х 

кл. 

Психолог  

Моргун І.Г.  

 

14.  Провести анонімне опитування учнів 

за темою «Шкідливі звички, які я не 

можу подолати самостійно» 

15.01. 

2020 

Учні 8-9 

кл. 

Психолог  

Моргун І.Г.  

 
 

 

Підготувала ЗДВР       Н.С.Задорожна 


