
П Л А Н  

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

 

1.  Провести інструктаж для всіх працівників з виконання норм 

законодавства України щодо протидії булінгу (цькуванню) 

Вересень  Проректор з 

виховної роботи, 

адміністрація 

коледжу  

 

2.  При прийомі на роботу ознайомлювати працівників з 

правами та обов’язками у сфері протидії булінгу 

(цькуванню)  

Постійно Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

3. Провести інструктаж для всіх студентів з виконання норм 

законодавства України щодо протидії булінгу (цькуванню) 

 Куратори  

груп 

 

4. При вступі на навчання ознайомлювати студентів 

(проводити інструктаж) з правами та обов’язками у сфері 

протидії булінгу (цькуванню)   

Постійно Куратори  

груп 

 

5. Оприлюднити на веб-сайті та дошках оголошень документи 

відповідно до вимог Закону України «Про освіту» щодо 

протидії булінгу (цькуванню) та телефони довіри 

 Левицький С.І.  

6. Здійснювати моніторинг ситуації в навчальному  закладі  з 

метою вивчення причин та умов виникнення можливих 

ситуацій, а також ймовірних ризиків проявів протиправної 

поведінки (насильницьких дій) шляхом опитування, 

анкетування   

Постійно, зі 

щорічним 

підсумком у 

травні 

Проректор з 

виховної роботи, 

адміністрація 

коледжу 

 

7. Ввести при вивченні предмету«Інформатика (модуль 

«Інформаційна безпека»)» теми протидії булінгу 

(цькуванню) з 2020-2021 н.р. 

 Викладачі 

інформатики  

 

8 Організувати надання психолого-педагогічних послуг 

студентам, які постраждали від булінгу (цькування), 

 Проректор з 

виховної роботи, 

 



№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

 

вчинили булінг (цькування) або були його свідками постійно адміністрація 

коледжу 

9. Призначити відповідальну особу з числа педагогічних 

працівників, відповідальну за здійснення контролю за 

виконанням заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькування) та розгляд скарг про відмову у 

реагуванні на випадки булінгу (цькування), оприлюднити 

цю інформацію на веб-сайті 

 

 Ректор ЗІЕІТ   

10. Проводити години спілкування в групах першого курсу (на 

основі базової загальної середньої освіти): бесіди, диспути, 

перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів та т.ін. 

щодо протидії булінгу (цькуванню) протягом навчального 

року 

  

Куратори  

навчальних груп 

першого курсу 

 

11 Проводити години спілкування в групах другого курсу: 

тренінги, бесіди, перегляди та обговорення тематичних відео 

сюжетів щодо ненасильницьких методів поведінки та 

виховання, вирішення конфліктів, управління власними 

емоціями та подолання стресу тощо протягом навчального 

року 

 Куратору  

навчальних груп 

другого курсу 

 

 

    

  

 

 


