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ПЛАН заходів щодо профілактики булінгу 2022/2023 навчальний рік

№
п/п

Назва заходу Цільова аудиторія Чч£д3ісгін в и к о н а й ™ Відповідальний

1 Вивчення законодавчих документів, 
практик протидії цькуванню

Педагогічний
колектив

Вересень-Червень Заступник директора 
з Н В Р

2 Засідання методичного об ’єднання 
класних керівників на тему «Протидія 
булінгу в студентському колективі »

Класні керівники 
ФУП

вересень Заступник директора 
з Н В Р

3 Круглий стіл для педагогічного колективу 
«Безпечний коледж. Маски булінгу»

Педагогічний
колектив

жовтень Практичний
психолог

4 Складання порад «Як допомогти 
студентам упоратися з булінгом»

І-ІІІ курси Вересень-Червень Практичний
психолог

5 Контроль стану попередження випадків 
булінгу

Нарада при директорі листопад Заступник директора 
зН В Р

6 Формування навичок дружніх стосунків 
здобувачів освіти. Проведення ранкових 
зустрічей з метою формування навичок 
дружніх стосунків

І курс Вересень-Червень Класні керівники

7 Створення морально безпечного 
освітнього простору, формування 
позитивного мікроклімату та толерантної 
міжособистісної взаємодії в ході годин 
спілкування, тренінгових занять

І-ІІІ курси Вересень-Червень Класні керівники

8 Перегляд кінострічок відповідної 
спрямованості

І курс Вересень-Червень Керівники гуртків

9 Засідання дискусійного клубу «Як 
довіряти й бути вдячним»

І-ІІ курси грудень Рада учнівського 
самоврядування

10 Відпрацювання теми особистої гідності в 
ході вивчення літературних творів, на 
заняттях історії

І-ІІІ курси Протягом року Викладачі історії, 
української мови та 
літератури

11 Спостереження за міжособистісною  
поведінкою здобувачів освіти; -  
опитування (анкетування) учасників 
освітнього процесу; - діагностика 
мікроклімату, згуртованості класних 
колективів та емоційних станів студентів; 
-дослідження наявності референтних груп 
та відторгнених в колективах

І-ІІІ курси Вересень-Червень Практичний
психолог

12 Діагностика стану психологічного клімату 
групи. Консультаційна робота з 
учасниками освітнього процесу. 
Профілактично просвітницька, 
корекційно-розвивальна робота з 
учасниками освітнього процесу

І-ІІ курси Протягом року Практичний 
психолог, заступник 
директора з НВР

13 Робота з батьками. Тематичні батьківські 
збори «Протидія цькуванню в 
студентському колективі». Поради 
батькам щодо зменшення ризиків булінгу 
та кібербулінгу для своєї дитини

І-ІІ курси Протягом року Заступник директора 
з НВР
Класні керівники

14 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в 
Інтернеті». Інформаційна робота через 
інтернет-сторінки

І-ІІІ курси Протягом року Заступник директора 
з НВР


