
Додаток 1

, ^ 5  ЗАТВЕРДЖУЮ 
В.о. ди££етора коледжу

Валентина ЯЦЕНКО 
,Г~ О Й ________2022 р.

План заходів
щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) 

у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий 
коледж геологорозвідувальних технологій Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка» 

на 2022-2023 н.р.

№
п/п Назва, зміст заходу Термін

виконання Відповідальний Примітка

Організаційна робота

1 .

Забезпечити організацію виховної роботи в 
коледжі щодо створення безпечного 
освітнього середовища і попередження та 
протидії булінгу відповідно до законів та 
інших правових актів МОН України.

Протягом
навчального
року

Директор
коледжу,
заступник
директора з
виховної
роботи,
куратори груп,
практичний
психолог

2. Створити комісію з розгляду випадків 
булінгу.

Вересень
2022 р.

Адміністрація
коледжу

3.
Ознайомити педагогічний колектив з 
«П олож енням  про порядок реагування на  
випадки булінгу».

Вересень
2022 р.

Заступник 
директора з ВР

4.

Оновити оприлюднення на веб-сайті 
коледжу та інформаційних дошках:

• телефонів довіри, зокрема дитячої 
лінії; гарячої телефонної лінії з 
питань булінгу та запобігання 
насильству; центру надання 
безоплатної правової допомоги тощо;

• правил поведінки здобувачів освіти в 
коледжі;

• плану заходів коледжу, спрямованих 
на запобігання та протидію булінгу;

• процедури подання учасниками 
освітнього процесу заяв про випадки 
булінгу в закладі освіти;

• порядку реагування на доведені 
випадки булінгу в коледжі та 
відповідальність осіб, причетних до 
нього.

Вересень
2022 р.

Заступник
директора з
виховної
роботи,
практичний
психолог



5. Розмістити скриньку довіри біля каб. 210. Вересень
2022 р.

Практичний
психолог

6.

Здійснювати перевірку приміщень, території 
коледжу з метою виявлення місць, які 
потенційно можуть бути небезпечними та 
сприятливими для вчинення булінгу 
(цькування), організацію належних заходів 
безпеки (пост охорони, контрольно- 
пропускний режим, спостереження за 
місцями загального користування і 
технічними приміщеннями).

Постійно Заступник 
директора з ВР

7.

Посилити контроль за чергуванням 
викладачів, чергових кураторів, 
відповідальних членів адміністрації 
коледжу.

Постійно Заступник 
директора з ВР

І Н ( | юрмаційно-просвітницька робота

8.

Організувати консультаційну діяльність 
практичного психолога в індивідуальній та 
груповій формі (виступи на старостагах, 
кураторських годинах, тематичних заходах, 
тощо).

Протягом
навчального
року

Практичний
психолог

Згідно плану 
роботи

9.
Активізувати роботу в рамках лекторію для 
молоді щодо безпечної поведінки в 
Інтернеті та попередження кібербулінгу.

Протягом
навчального
року

Практичний 
психолог, 
куратори груп

10.

Провести практичний семінар на основі 
онлайн курсу «П рот идія т а попередж ення  
булінгу (цькуванню) в закладах освіт и»  з 
метою формування вмінь і навичок 
педагогічних працівників щодо виявлення, 
протидії та попередження булінгу.

Жовтень - 
листопад

Заступник 
директора з ВР, 
практичний 
психолог, 
куратори груп

И.

Проведення заходів в рамках 
Всеукраїнського тижня права «Стоп  
булінгу»

Грудень Куратори груп,
практичний
психолог

12.

Налагодити спільну роботу коледжу з 
представниками:

• служб у справах дітей;
• служби у справах сім”ї, дітей та 

молоді;
• Національної поліції України.

Протягом
навчального
року

Голова РПП, 
практичний 
психолог, 
куратори груп

Згідно планів 
роботи: метод- 
об’єднання 
кураторів; Ради 
по
профілактиці
правопорушень

13.

Підготувати для розгляду на педраді 
питання: «С оціально-педагогічні засоби  
проф ілакт ики булінгу у  ст удент ському  
середовищ і».

Лютий
2023р.

Заст.директора 
з ВР,
практичний
психолог

14.
Формувати соціальні компетенції та 
навички запобігання та протидії булінгу 
шляхом самоосвіти, проходження он-лайн

Постійно
Практичний 
психолог, 
куратори груп



навчання за курсами «П рот идія та  
попередж ення булінгу в закладі освіти», 
«О світ а на основі ж ит т євих навичок», 
«Вчимося ж ит и разом »  тощо.

15.

Організувати роботу батьківського всеобучу, 
в рамках якого проводити консультації щодо 
запобігання булінгу в студентському 
колективі/родині(батьківські збори, форуми, 
круглі столи тощо).

Протягом
навчального
року

Куратори груп,
практичний
психолог

Згідно графіку
проведення
батьк. зборів та
засідань
батьківської
ради

Діагностична робота

16.

Проводити регулярний моніторинг 
безпечності закладу освіти та комфортного 
середовища шляхом опитування, 
анкетування.

Протягом
року

Заст.директора
зВР,
практичний
психолог

17.

Діагностувати (анонімна анкета) рівень 
обізнаності з питань булінгу та ймовірність 
виникнення випадків цькування серед 
здобувачів освіти з метою визначення 
контингенту «групи ризику» та здійснення 
їх постійного психологічного супроводу.

Г рудень
2022 р.

Практичний
психолог

Відновлювально-корекційна робота

18.

Надавати працівниками соціально- 
психологічної служби закладу психолого- 
педагогічних послуг здобувачам освіти, які 
вчинили булінг, стали його свідками або 
постраждали від булінгу.

Протягом
року

Практичний 
психолог, 
куратори груп

За запитом

19.

Проводити корекційні заняття з елементами 
тренінгу:

• «С т илі виріш ення конфліктів»,
• «Н асильст во як  суспільне явище»,
• «Використ ання ненасильницьких  

м ет одів поведінки т а виховання»,
•  «Ф ормування ум іння  управлят и  

власним и емоціями»,
• «Ф ормування безпечної поведінки в 

кіберпрост орі»,
•  «К ібербулінг -  вірт уальне  

насильст во сьогодення»,
«Безпечні засоби подолання ст ресу» 
тощо.

Протягом
року

Практичний 
психолог, 
куратори груп

За запитом

Примітка: Календарні дати проведення заходів визначаються та узгоджуються з Планом 
виховних заходів та планами структурних підрозділів коледжу, що здійснюють виховну 
роботу в коледжі.

Заступник директора 
з виховної роботи Тетяна ВОЙНОВСЬКА


