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ПЛАН

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в Тернопільському кооперативному
фаховому коледжі 

на 2022-2023 н.р.



№
з/п

Н а зв а  за х о д у Т ер м ін
в и к о н а н н я

В ід п о в ід а л ь н і

1 . Ознайомлення з Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо протидії булінгу (цькуванню) 
від 18.12.18 р. №2657 -  VIII», з правилами 
поведінки здобувачів освіти в коледжі.

Серпень Педагог- 
організатор, 

куратори груп

2. Забезпечити неухильне виконання 
працівниками коледжу законодавства 
України у галузі освіти в частині 
збереження фізичного, духовного, 
психічного здоров’я та поваги до людської 
гідності.

Постійно Директор
коледжу

3. Проведення навчальних семінарів 
(тренінгів) для викладачів, кураторів груп 
щодо запобігання булінгу (цькування) та 
заходів реагування.

Протягом
року

Заст. директора 
з виховної 

роботи, 
педагог- 

організатор
4. Оновлення розділу про протидію булінгу 

(цькування) на сайті коледжу.
Протягом

року
Педагог-

організатор,
адміністратор

сайту
5. Проведення моніторингу ризиків 

виникнення всіх форм насильства серед 
студентської молоді, діагностика 
причин тривожності та агресивності.

Протягом
року

Педагог- 
організатор, 

куратори груп

6 . Анонімне анкетування здобувачів освіти 
про випадки булінгу (цькування) в 
коледжі.

Листопад.
Травень

Педагог-
організатор

7. Проведення виховних годин, просвітницькі 
заходи в рамках правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції «Я маю 
право». Бесіда -  тренінг «Віртуальний 
терор: тролінг і кібербулінг».

Жовтень Педагог- 
організатор, 

куратори груп

8. Проведення заходів в рамках 
Всеукраїнського тижня «СТОП булінг».

Листопад Педагог- 
організатор. 

куратори груп

9. Проведення тренінгів для студентів 3 
розвитку навичок спілкування та мирного 
вирішення конфліктів.

Протягом
року

Педагог-
організатор,

куратори
і’РУ»

10. Довести до відома всіх учасників 
освітнього процесу про обов’язок 
повідомляти дирекцію коледжу про 
випадки булінгу (цькування), учасниками 
чи свідками якого були або мають 
підозри про його вчинення.

До 20.09.2022р. Заст. директора 
з виховної 

роботи



11. Моніторинг відвідування занять студентами. Протягом
року

Заст. директора, 
куратори груп

12. Співпраця з працівниками юстиції, 
правоохоронних органів, служби у справах 
дітей з питань правової освіти та 
профілактики правопорушень.

Протягом
року

Заст. директора 
з виховної 

роботи

13. Забезпечити оперативне подання 
інформації про виявлені факти 
булінгу відповідним правоохоронним 
органам.

Постійно Директор
коледжу

14. Моніторинг інтернет сторінок, 
проведення інформаційної роботи 
через медійні засоби.

Протягом року Куратори
груп

15. Проведення виховних годин та тренінгів 
в академічних групах з питань 
попередження домашнього насильства.

Постійно Педагог- 
організатор, 

куратори груп
16. Проведення бесід зі студентами про 

дотримання правил 
внутрішнього розпорядку в коледжі, 
гуртожитку, вдома, громадських місцях, а 
також інструктаж з правил поведінки.

Кожного
семестру

Куратори груп

17. Психодіагностична робота зі 
студентами щодо виявлення 
схильності до девіантної поведінки 
студентів.

За потребою Педагог-
організатор

18. Моніторинг взаємовідносин учасників 
освітнього процесу в мікрогрупах та за 
місцем проживання.

Протягом року Педагог- 
організатор, 

куратори груп

19. Психологічний супровід студентів, які 
вчинили булінг (цкування), насильство, 
стали його свідками або постраждаливід 
булінгу.

За потребою, 
протягом 

року

Педагог-
організатор

20. Перегляд відеороликів про булінг в 
закладах освіти.

Протягом
року

Куратори груп

21. Проведення виставки плакатів проти 
насильства.

Протягом
року

Педагог- 
організатор, 

куратори груп

Заступник директора з виховної роботи Марія ПРОЦИК


