
План заходів,
спрямованих на запобігання та протидію булінгу(цькуванню) 

у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну 
імені Василя Шкрібляка 

на 2020-2021 н.р.

№
з/п

Назва заходу Термін
виконання

Відповідальний за 
проведення

1. Ознайомити учасників
Вересень

Директор коледжу,
освітнього процесу з вимогами 
Закону України від 18 грудня 
2018 року N0 2657-УІІІ«Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу 
(цькуванню)» та провести 
інструктажі для всіх працівників 
закладу освіти.

в. о. заст. директора 
з виховної роботи, 
практичний 
психолог

2. Розробити порядок дій при 
зіткненні з випадками булінгу 
(цькування) в закладі освіти.

Вересень Юрист коледжу,
практичний
психолог

3. Організувати участь кураторів 
груп, практичного психолога в 
проходженні онлайн курсу 
«Протидія та попередження 
булінгу (цькуванню) в закладах 
освіти».

Постійно В. о. заст. директора 
з вих. роботи

4. Оновити інформаційний стенд 
«Куток практичного психолога» 
інформацією «Стоп булінг!»

Вересень Практичний
психолог

5. Провести тренінги, тематичні 
зустрічі, перегляд відеороликів, 
бесіди, консультації щодо 
ненасильницьких методів 
поведінки та виховання, 
вирішення конфліктів, 
управління власними емоціями 
та подолання стресу.

Протягом року Практичний
психолог



6. Залучати до проведення 
правопросвітницької роботи 
працівників Національної 
поліції України, служби у 
справах дітей, центрів 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей, молоді.

Протягом року В. о. заст. директора 
з вих. роботи

7. Провести єдину виховну годину 
«Стоп булінг!»

Листопад Практичний
психолог

8. Оновлювати інформацію 
розділу «Стоп булінг!» на 
офіційному веб-сайті коледжу.

Протягом року
Практичний
психолог

9. Інформувати здобувачів освіти, Протягом року
Практичнийвикладачів, вихователів,

працівників, батьків та інших психолог
учасників освітнього процесу
щодо їх обов’язку повідомляти
керівника закладу про випадки
булінгу (цькуванню) в закладі
освіти.

10. Продовжити проведення Протягом року Практичний
консультаційні години психолог
практичного психолога,
огляд скриньки довіри

11. Оприлюднити телефони
Вересень

Практичний
довіри на інформаційних психолог
стендах та веб-сайті коледжу.

12. Проводити регулярний
моніторинг безпечності та Протягом року Практичний
комфортності закладу освіти та психолог
освітнього середовища шляхом
опитування, анкетування та
вжиття відповідних заходів
реагування.

13. Внести до плану роботи 
адміністративної ради та

Вересень,
Квітень

В. о. заст. директора 
з вих. роботи

заслуховувати на її засіданнях
питання про стан виконання
плану заходів із запобігання та

14.
протидії булінгу. 
Продовжити роботу по 
встановленню камер відео 
спостереження в коледжі

Протягом року Заст. директора з 
АР

В. о. заст. директора з виховної роботи ( Л ^ /  О.В.Марковська


