


- плану заходів з протидії булінгу;  

- порядку реагування на доведені 

випадки булінгу в закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до 

булінгу;  

- процедури подання заяв про випадки 

булінгу в закладі освіти; 

- правил поведінки здобувачів освіти;  

завідувач метод. 

кабінетом 

9 Створення тематичних буклетів, 

рекомендацій, пам’яток, інформаційних 

листів з питань запобігання та протидії 

булінгу (цькування) 

протягом 

року 

куратори груп, 

психолог 

10 Організація роботи «Служби довіри» до 

01.10.21р. 

психолог 

11 Проведення перевірки приміщень, 

території коледжу з метою виявлення 

місць, які потенційно можуть бути 

небезпечними та сприятливими для 

вчинення булінгу. 

постійно черговий викладач, 

черговий 

студентської ради 

12 Здійснення контрольно-пропускного 

режиму в навчальні приміщення коледжу 

та гуртожиток 

постійно  заступник 

директора з АГЧ, 

вихователь 

гуртожитку 

13 Внесення до плану роботи 

адміністративної ради питання про стан 

виконання плану заходів із запобігання та 

протидії булінгу.  

раз на 

семестр 

директор коледжу, 

заступник 

директора з ВР 

14 Здійснення аналітичної діяльності. 

Підготовка звіту про виконання плану 

заходів з протидії булінгу (цькування) в 

закладі освіти.  

червень 

2022р. 

заступник 

директора з ВР, 

практичний 

психолог 

 

Робота з педагогами та іншими працівниками коледжу.  

1 Інформаційно-просвітницькі заходи з 

педагогами та працівниками коледжу з 

питань запобігання та протидії булінгу, 

мобінгу. 

протягом 

року 

заступник 

директора з ВР, 

практичний 

психолог 

2 Інструктивні наради з питань запобігання 

булінгу з допоміжним та технічним 

персоналом коледжу і гуртожитку. 

протягом 

року 

заступник 

директора з ВР, 

заступник 

директора з АГЧ, 

психолог 

3 Проходження курсу на освітній платформі 

Prometheus «Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти»  

відповідно 

до графіка 

заступник 

директора з ВР,  

куратори груп 



4 Організація занять, тренінгів, ПДС 

«Формування конфліктологічної 

компетентності педагога»  

відповідно 

до графіка 

практичний 

психолог 

5 Надання консультативної допомоги 

кураторам груп з питань профілактики 

булінгу (цькування) 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

6 Дослідження психологічного клімату в 

педагогічному колективі  

двічі на рік практичний 

психолог 

7 Дистанційна просвіта педагогів та 

персоналу (пам’ятки, поради, рекомендації 

тощо) з питань запобігання булінгу. 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

 

Робота зі здобувачами освіти. 

1 Анкетування  

«Булінг та його прояви» 

жовтень куратори, психолог 

2 Психодіагностична робота щодо 

виявлення схильності до девіантної 

поведінки  

за потреби куратори, психолог 

3 Створення інформаційного банку даних 

студентів «групи ризику» 

вересень 

2021р. 

куратори, психолог 

4 Моніторинг стану взаємовідносин 

студентів в групах та гуртожитку  

протягом 

року 

куратори, 

вихователь,  

психолог 

5 Виховні години: 

- «Булінг в студентському колективі» 

- «Ми усі різні – ми всі рівні» 

-  «Інтернет – користь і шкода» 

- «Безпека в соц..мережах» 

відповідно 

плану 

виховної 

роботи 

куратори 

6 Проведення годин спілкування в групах: 

- «Прийоми безконфліктного 

спілкування» 

- «Конструктивне вирішення конфліктів» 

відповідно 

плану 

виховної 

роботи 

куратори, психолог 

7 Участь у міжнародної акції «16 днів проти 

насильства» 

грудень 

2021р. 

куратори, психолог 

8 Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права «Стоп 

булінг» 

грудень 

2021р. 

заступник 

директора з ВР,  

куратори, психолог 

9 Конкурс соціальної реклами (плакатів, 

газет, відеороликів) «Зупинимо булінг 

разом» 

березень 

2022р. 

куратори, 

студентська рада 

10 Профілактичні бесіди з метою 

попередження булінгу (цькування), 

жорстокого поводження та насильства в 

студентському середовищі, вдома і 

громадських місцях. 

протягом 

року 

куратори, 

вихователь 

гуртожитку, 

психолог 




