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П Л А Н 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в коледжі на 2022-2023 н.р. 

№ 

з/п 
Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Провести інструктаж для педагогічних працівників з 

виконанням норм законодавства України щодо протидії 

булінгу (цькуванню). 

Вересень 

2022р. 
Овсянко Д. О., 

заступник 

директора з ВР 

 

2. Провести інструктаж для технічних працівників, 

співробітників з виконанням норм законодавства України 

щодо протидії булінгу (цькуванню). 

Вересень 

2022р. 
Понирко В.П. 

Заступник 

директора з АГР 

 

3. При прийомі на роботу ознайомлювати працівників з 

правами та обов'язками у сфері протидії булінгу 

(цькуванню). 

Постійно 
Бакликова О. М., 

Зав. кадрами 

 

4. Провести інструктаж для всіх студентів з виконанням 

норм законодавства України щодо протидії різних видів 

булінгу (цькуванню) . 

Вересень 

2022 р. 

Куратори 

навчальних груп 

 

5 Ознайомити (для груп нового набору), нагадати студентам  

(всім іншим курсам) про важливість дотримання правил 

поведінки студентів під час навчання та толерантного, 

відповідального ставлення до всіх суб'єктів освітнього 

процесу. 

Вересень 

2022 

Завідуючі 

відділень, 

куратори 

 



6. 

 

Висвітлювати на сайті коледжу та дошках оголошень 

документи відповідно до вимог Закону України «Про 

освіту» щодо протидії булінгу (цькуванню), телефони 

довіри, тематичні дописи, необхідну інформацію з теми, 

рекомендації та ін. для викладачів, студентів та батьків з 

метою психологічної просвіти всіх учасників освітнього 

процесу. 

Постійно Марченко І. В., 

практичний 

психолог, 

ЦМП 

 

7. Перевіряти приміщення, територію закладу освіти з метою 

виявлення місць, які потенційно можуть бути 

небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу 

(цькуванню). 

Постійно Овсянко Д. О., 

заступник 

директора з ВР 

 

8. За результатами перевірки місць загального користування 

організувати належні заходи безпеки з метою протидії 

булінгу (цькуванню). 

Постійно 

Овсянко Д. О., 

заступник 

директора з ВР 

 

9. Здійснювати моніторинг ситуацій булінгу в коледжі, в 

онлайн-мережах, з метою вивчення причин та умов 

виникнення таких випадків, а також ймовірних ризиків 

проявів протиправної поведінки (насильницьких дій), за 

допомогою анкетування. 

Постійно, 

підведення 

підсумків один 

раз на семестр 

Марченко І. В., 

практичний 

психолог 

 

10. Ввести при вивченні предметів «Громадянська освіта» та 

«Інформатика (модуль «Інформаційна безпека»)» теми 

протидії булінгу (цькуванню) з 2022-2023 н.р. 

Вересень 

2022 р. 

Кліндух М.М., 

заступник 

директора з НР 

 

11. Організувати підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників з формування вмінь і навичок щодо 

виявлення, протидії та попередження булінгу (цькування). 

Протягом 

2022-2023 

н.р. 

Гладушка О. Ф., 

методист 

коледжу 

 



12.  Самоосвіта викладачів з питань емоційних, громадянських та 

соціальних компетентностей, вдосконалення знань, вмінь та 

навичок педагогічних працівників щодо запобігання та 

протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти. 

 

Постійно 

Гладушка О. Ф., 

методист 

коледжу 

 

13. Організувати надання психолого-педагогічних послуг 

студентам, які постраждали від булінгу. 

 

 

вчинили булінг (цькування) або були його свідками. 

Постійно Марченко І. В., 

практичний 

психолог 

 

 

 

14.  Проводити години психолога, інформаційно-просвітницьку 

діяльність щодо форм, причин і наслідків булінгу (цькування), 

заходів у  сфері запобігання та протидії булінгу (цькування). 

серед студентів першого курсу: бесіди, диспути, тренінги, 

перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів та ін. (за 

планом роботи психолога на навчальний рік). 

 

Постійно Марченко І. В., 

практичний 

психолог 

 

15. Проводити години психолога в групах 2, 3, 4 курсу: 

тренінги, бесіди, перегляди та обговорення тематичних 

відеосюжетів щодо ненасильницьких методів поведінки та 

виховання, вирішення конфліктів, управління власними 

емоціями та подолання стресу тощо (за планом роботи 

психолога на навчальний рік). 

Постійно Марченко І. В., 

практичний 

психолог 

 

16. Проводити виховні години, бесіди та проблемні 

обговорення з питань толерантності, взаємоповаги, 

доброзичливого та неупередженого ставлення до 

оточуючих. 

Протягом 

року 

Куратори груп, 

практичний 

психолог 

 

17. Обговорення питання протидії булінгу на загальних 

батьківських зборах. 

 Овсянко Д. О., 

заступник 

директора з ВР 

 



18. Провести круглий стіл із представниками ЦМП коледжу з 

питань важливості забезпечення безпечного освітнього 

середовища. 

 Овсянко Д. О., 

заступник 

директора з ВР 

 

19. Виступи на МО кураторів: «Причини виникнення та 

наслідки     булінгу та мобінгу», «Кібербулінг. Реалії 

сьогодення», «Страх, небезпека, паніка, тривожність», 

«Безпека в інформаційному просторі». 

За планом 

МО кураторів 

Марченко І. В., 

практичний 

психолог 

 

20. Нарада при директору  «Алгоритм реагування на  випадки 

булінгу у закладі освіти». 

 Овсянко Д. О., 

заступник 

директора з ВР 

 

21. Звіт про виконання плану заходів із запобігання булінгу в 

коледжі. 

Грудень 2022, 

Червень 

2023р. 

Овсянко Д. О., 

заступник 

директора з ВР 

 

22. Забезпечити взаємодію та тісну співпрацю між навчальним  

закладом, службами у справах дітей,  соціальними службами 

для сім’ї, дітей та молоді, поліцією.   

 

Постійно Овсянко Д. О., 

заступник 

директора з ВР 

 

23. Створити консультативні пункти для студентів, батьків, 

викладачів, де можна отримати консультації психолога, 

юриста. 

 

Постійно Овсянко Д. О., 

заступник 

директора з ВР 

 

24. Здійснювати моніторинг ЗМІ, інтернет-ресурсів, з метою 

виявлення проявів насильницьких дій, жорстокого 

поводження серед підлітків, депресивних настроїв і т. п. 

Постійно Овсянко Д. О., 

заступник 

директора з ВР, 

Марченко І. В., 

Практичний 

психолог 

 

 

Заступник директора з виховної роботи                                                                                                              Денис ОВСЯНКО 

 


