
Комунальний навчальний заклад фахової передвищої освіти 
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План заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу  

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та 

булінгу 

1 

Вивчення нових 

нормативно-законодавчих документів 

щодо протидії булінгу (цькуванню), 

ознайомлення з провідними практиками 

щодо протидії булінгу 

Впродовж 

2021/2022 

навчального 

року 

Адміністрація коледжу, 

педагогічні працівники 

2 

Наради з різними категоріями 

працівників з питань профілактики 

булінгу (цькування): 

• педагогічний персонал; 

• допоміжний персонал; 

• технічний персонал 

Вересень 

Заступник директора з 

навчальної роботи   

Рибченко С.М. 

3 

Розгляд на засіданні методичного 

об’єднання  керівників академгруп 

питання «Про роботу педагогічного 

колективу щодо запобігання насильства та 

булінгу серед студентів коледжу» 

 

Вересень 

Заступник директора з 

виховної роботи 

Тарасенко Л.Л. 

4 

Обговорення правил поведінки в групах 

та включення в плани роботи керівників 

академгруп заходів щодо протидії булінгу 

та насильства серед студентів 

Вересень Керівники академгруп 

5 

Створення механізмів звернення та 

повідомлень про випадки булінгу 

(цькування) 

Вересень 

Адміністрація коледжу, 

соціальний педагог 

 Щербина Н.В.,  психолог 

Попик О.О. 

6 
Оновлення матеріалів про запобігання 

булінгу  на офіційному сайті коледжу 

Впродовж 

навчального 

року 

Соціально-психологічна 

служба, відповідальний за 

роботу сайту коледжу 

7 
Інформаційна акція для студентів 

коледжу «Скажи  «НІ» булінгу!» 
Жовтень 

Соціально-психологічна 

служба, керівники академгруп 

8 

Підготовка буклетів з нормативними 

документами з профілактики булінгу в 

освітньому середовищі для педагогів та 

студентів 

Жовтень 
Соціально-психологічна 

служба 

9 Підготовка тематичних буклетів за Листопад Соціально-психологічна 



участю членів  студентського парламенту 

коледжу 

служба, студентський 

парламент 

10 
Проведення тижня протидії булінгу серед 

учасників освітнього процесу 
Березень 

Соціально-психологічна 

служба, керівники академгруп 

11 

Перевірка інформаційної доступності 

правил поведінки та нормативних 

документів з профілактики булінгу 

Листопад 
Соціально-психологічна 

служба 

12 

Ознайомлення учасників освітнього 

процесу, представників батьківської 

громадськості з алгоритмами дій у разі 

виявлення випадку булінгу (цькування), 

розміщення відповідних документів на 

офіційному сайті коледжу 

Впродовж 

навчального 

року 

Директор коледжу 

Семененко Л.М., 

заступник директора з 

виховної роботи 

Тарасенко Л.Л. 

 

13 

Участь педагогічних працівників 

коледжу в практичних семінарах, 

вебінарах, майстер-класах, тренінгах з 

питань протидії булінгу та кібербулінгу (в 

тому числі онлайн) 

Впродовж 

навчального 

року 

Педагогічні працівники 

Робота з педагогами та іншими працівниками коледжу 

1 

Проведення просвітницьких заходів для 

педагогів щодо запобігання булінгу та 

заходів реагування «Організація та 

проведення профілактичної роботи щодо 

попередження випадків булінгу серед 

учасників освітнього процесу» 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник директора з 

навчальної роботи  

Рибченко С.М., заступник 

директора з виховної роботи 

Тарасенко Л.Л., 

психолог Попик О.О., 

соціальний педагог 

Щербина Н.В. 

2 

Інструктивні наради з питань 

профілактики булінгу з допоміжним та 

технічним персоналом. 

Листопад 

Заступник директора з 

навчальної роботи 

Рибченко С.М. 

3 

Проведення 

профілактично-просвітницької, 

корекційно-розвивальної роботи з 

учасниками освітнього процесу 

Впродовж 

навчального  

року 

Соціально-психологічна 

служба 

4 

Соціально-психологічний супровід 

роботи керівників академгуп, консультації 

з проблемних ситуацій. 

Впродовж 

навчального 

року 

Соціально-психологічна 

служба 

Робота зі студентами 

1 

Проведення тренінгів для студентів з 

розвитку навичок спілкування та мирного 

вирішення конфліктів 

Впродовж 

навчального 

року 

Соціально-психологічна 

служба 

2 

Проведення практичних занять 

«Конфлікти та шляхи виходу з 

конфліктних ситуацій» 

Жовтень 
Соціально-психологічна 

служба 

3 Бібліотечний захід «Ні – насильству!» Жовтень 

Студентський 

парламент, працівники 

бібліотеки коледжу 



4 
Просвітницькі заходи до Міжнародного 

дня толерантності 
16 листопада Студентський парламент 

5 

Проведення годин спілкування «Як 

вберегти себе від насилля та булінгу», 

«Безпечне середовище або як протидіяти 

булінгу», «Булінг – все що треба про нього 

знати», «Кібербулінг- агресія в інтернеті», 

«Правила поведінки у соціальних 

мережах». 

Впродовж 

навчального 

року 

Керівники академгруп 

6 

Проведення тренінгових занять в 

академгрупах «Профілактика булінгу в 

студентському середовищі», «Викресли 

булінг»,»Насильство та як його 

уникнути», «Шляхи реагування на прояви 

насилля» 

Впродовж 

навчального 

року 

Соціально-психологічна 

служба, керівники 

академгруп 

7 

Заняття з метою попередження 

формування у молоді насильницьких 

моделей поведінки: «Гідність: людська та 

особиста», «Безпека і небезпека у 

суспільстві для юної особистості», 

«Насильство та його прояви у 

суспільстві», «Безпечна освіта. Маски 

булінгу», «Кібербулінг: способи 

розпізнавання і захисту» 

Впродовж 

навчального 

року 

Соціально-психологічна 

служба 

8 
Конкурс плакатів «Молодь проти 

насильства» 
Листопад Студентський парламент 

9 

Зустріч студентів з представниками 

органів юстиції. Лекції на тему «STOP 

булінг!» в рамках Всеукраїнського тижня 

права. 

Грудень 

Заступник директора з 

виховної роботи  

Тарасенко Л.Л. 

10 

Контроль стану профілактики й протидії 

випадкам булінгу (цькуванню) в 

студентських  колективах 

Грудень 

Травень 

Адміністрація коледжу, 

соціально-психологічна 

служба, керівники 

академгруп 

11 
Діагностика стосунків у коледжі. 

Анкетування студентів та педагогів. 
Травень 

Соціально-психологічна 

служба 

 


