
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора ВСП «КТЕФК ДТЕУ»  

від 27.10.2022 № 95-аг 
 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію  

булінгу (цькуванню) у ВСП «КТЕФК ДТЕУ» 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

особи 

1 Забезпечення дотримання норм 

Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)» (№2657-VIII від 

18.12.2018 р.) шляхом наповнення 

інформацією сайту коледжу та 

інформаційних куточків для 

батьків та здобувачів освіти 

Учасники 

освітнього процесу 

Протягом року Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

2 Моніторинг потенційно 

небезпечних приміщень та 

ділянок на території закладу, які 

можуть бути використані для 

вчинення булінгу (цькування), 

організація заходів безпеки 

(контрольно-пропускний режим, 

пост охорони, спостереження за 

місцями загального користування 

та технічними приміщеннями 

тощо) 

Учасники 

освітнього процесу 

Постійно Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

заступник 

директора з 

адміністративно-

господарської 

роботи,  

куратори груп 

3 Засідання кураторів груп з 

обговоренням питань протидії 

булінгу (цькуванню) у 

студентському середовищі 

Куратори груп Вересень, лютий Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

практичний 

психолог 

4 Розробка пам’ятки «Стоп, 

БУЛІНГ!» 

Науково-

педагогічний 

колектив 

Січень-лютий Практичний 

психолог 

5 Розробка рекомендацій та порад 

«Як допомогти підліткам 

упоратися з булінгом 

(цькуванням)» 

Здобувачі освіти Протягом року Практичний 

психолог, 

куратори груп 

6 Контроль стану попередження 

випадків булінгу (цькування) 

Адміністративна 

рада 

Травень-червень Директор 

7 Проведення майстер-класів, 

тренінгів, круглих столів тощо 

для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників з 

питань протидії булінгу 

(цькуванню) 

Науково-

педагогічний 

колектив 

За окремим 

графіком 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

практичний 

психолог 

8 Ознайомлення з законодавчо-

нормативними документами, 

практикою протидії булінгу 

(цькуванню) 

Науково-

педагогічний 

колектив 

Постійно Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

практичний 

психолог 

9 Проведення у навчальних групах 

бесід, годин спілкування тощо з 

метою формування навичок 

толерантного спілкування із 

залученням працівників сектора 

Здобувачі освіти Протягом року Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

практичний 



ювенальної превенції, служби у 

справах дітей, соціальних служб, 

громадських організацій тощо 

психолог, 

куратори груп 

10 Перегляд відеоматеріалів, 

кінострічок тощо відповідної 

спрямованості з подальшим 

обговоренням 

Здобувачі освіти Протягом року Куратори груп 

11 Діагностика стану психологічного 

клімату в студентських групах 

Здобувачі освіти Протягом року Практичний 

психолог 

12 Спостереження за взаємодією, 

спілкуванням здобувачів освіти 

під час освітнього процесу, в поза 

навчальний час 

Здобувачі освіти Протягом року Викладачі, 

куратори груп 

13 Профілактично-просвітницька, 

корекційно-розвивальна, 

консультаційна робота з 

учасниками освітнього процесу 

Здобувачі освіти Протягом року Практичний 

психолог 

14  Обговорення питання протидії 

булінгу (цькуванню) на 

батьківських зборах 

Батьки  

здобувачів освіти 

Листопад Куратори груп 

15 Надання порад батькам щодо 

зменшення ризиків булінгу 

(цькування) та кібербулінгу для 

своєї дитини 

Батьки  

здобувачів освіти 

Протягом року Практичний 

психолог, 

куратори груп 

16 Інформаційна робота через 

офіційний сайт коледжу, 

Інтернет-сторінки, групи у 

соціальних мережах тощо 

Батьки та  

здобувачі освіти 

Протягом року Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

практичний 

психолог, 

куратори груп 

17 Створення та інформаційне 

забезпечення Телеграм-каналу 

психологічної служби коледжу 

«Коло друзів» 

Науково-

педагогічний 

колектив, 

здобувачі освіти 

Жовтень,  

протягом року 

Практичний 

психолог 

 


