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План заходів 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

щодо проведення щорічної акції «16 днів проти насильства» 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Заходи з оголошення про початок 

проведення акції «16 днів проти насилля». 

Розміщення матеріалів на сайті технікуму. 

5.11.2018 Циплухін Д.С. 

2.  Бесіди «Захист прав жінок у сучасному 

суспільстві» 

25.11.2018 Мосієнко О.О. 

Мак М.М. 

3. Тренінг з питань неприпустимості будь-

яких форм дискримінації та насильства в 

студентському середовищі «Булінг та 

кібербулінг» 

28.11.2018 Мосієнко О.О. 

Студенти груп 31-Д, 

12-М 

 

4. Виховна година з елементами тренінгу 

«Людина починається з добра» до 

Міжнародного дня інваліда 

03.12.2018 Мосієнко О.О. 

Мак М.М. 

5. Флеш-моб «Скажемо СНІДу –ні!!!» 04.12.2018 Мосієнко О.О. 

Джиркінс Л.О. 

6. Бесіда з юристом  до Дня прав людини 

«Правова відповідальність неповнолітніх» 

05.12.2018 Мосієнко О.О. 

Представник БО 

«Світло надії» 

7. Перегляд і обговорення фільму «Станція 

призначення – життя» 

Протягом 

акції 

Мосієнко О.О. 

Мак М.М. 

8.  Всеукраїнський урок «Права людини» з 

нагоди проголошення Загальної декларації 

прав людини з участю представника 

прокуратури 

10.12.2018 Козир С.С. – 

представник 

юридичної служби 

технікуму 



9.  У читальному залі бібліотеки провести 

виставку-огляд літератури з питань, які 

входять в рамки акції «16 днів проти 

насилля» 

З 

25.11.2018 

по 

10.12.2018 

Мак М.М.-завідувач 

бібліотекою 

10.Провести виховні години, присвячені 

Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом, 

Дню прав людини, Міжнародному дню 

інваліда, Міжнародному дню волонтера, 

Міжнародному дню боротьби за скасування 

рабства, Міжнародному дню боротьби з 

корупцією 

03.12.2018 

– 

07.12.2018 

Керівники груп 

11.  Провести конкурс, стіннівок за тематикою 

акції 

07.12.2018 Подорожко Д. – 

голова студради 

ПБТТБ 

12.Анкетування студентів «Що я знаю про 

ВІЛ/СНІД», «Ваше ставлення до булінгу»»  

З 

25.11.2018 

– 

07.12.2018 

Мосієнко О.О. 

 

13.Лекції для педагогів «Насильство і його 

прояви» 

За планом  Гордійко Л.П. 

Мосієнко О.О. 
14. Бесіди з батьками щодо недопущення 

жорсткого поводження з дітьми та 

насильства в сім’ї 

Постійно 

(батьківсь

кі збори) 

Голови циклових 

комісій, керівники 

груп, індивідуальні 

консультації 
15. Розповсюдити буклети, плакати, 

спрямованої на запобігання насильству в 

сім’ї, забезпеченню рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, та 

популяризацію сімейних цінностей, 

вихованню відповідального батьківства 

Протягом 

акції 

Подорожко Д. – 

голова студради 

ПБТТБ 

16.  Висвітлити проведені заходи на сайті 

технікуму 

Протягом 

акції 

Циплухін Д.С.. 

 

Заступник директора  

з виховної роботи                                                   Л.П. Дугніст                           


