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План заходів,  

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в  

Мигійському коледжі Миколаївського НАУ 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Ознайомлення з Законом України «Про 

внесення до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу 

(цькуванню) від 18.12.18 р. №2657 – 

VIII». 

Серпень Дирекція коледжу, 

соціальний педагог 

2. Ознайомлення з правилами поведінки 

здобувачів освіти в коледжі та 

академічних групах 

Вересень Завідувачі 

відділень, куратори 

академічних груп, 

соціальний педагог 

3. Організація механізмів звернення та 

оновлення «скриньок довіри» на сайті 

коледжу для повідомлення про випадки 

булінгу (цькування).  

Вересень Заступник 

директора з 

навчальної роботи, 

соціальний педагог 

4. Оновлення розділу про профілактику 

булінгу (цькування) і розміщення 

нормативно-правових документів на 

сайті коледжу. 

Вересень Соціальний 

педагог, 

відповідальний за 

роботу сайту 

5. Розміщення на веб-сайті коледжу та 

інформаційній дошці:  

 Телефон довіри;  

 План заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню);  

 Процедури подання учасниками 

освітнього процесу заяв про випадки 

булінгу (цькуванню) в закладі освіти;  

 Порядок реагування на доведені 

випадки булінгу у закладі та 

відповідальність осіб, причетних до 

булінгу. 

Вересень Заступник 

директора з 

навчальної роботи, 

завідувачі 

відділень, 

соціальний педагог 

6. Проведення навчальних семінарів для 

викладачів щодо запобігання булінгу 

(цькування) та заходів реагування. 

Жовтень Заступник 

директора з 

навчальної роботи, 

завідувачі 

відділень, 

соціальний педагог 

7. Проведення тематичних виховних годин 

з недопущення проявів булінгу та 

профілактики усіх форм насильства в 

Протягом року, 

згідно плану роботи 

кураторів 

Куратори груп 



студентському середовищі 

8. Створення комісії для виявлення, 

реагування та протидії булінгу 

відповідно до норм українського 

законодавства. 

Протягом року Адміністрація 

коледжу 

9. Проведення групових та індивідуальних 

консультацій з метою створення 

безпечного освітнього середовища 

Протягом року Завідувачі 

відділень, 

соціальний педагог 

10. Перегляд відеороликів про булінг в 

закладах освіти. 

Листопад Куратори груп 

11. Анонімне анкетування здобувачів освіти 

про випадки булінгу (цькування) в 

коледжі. 

Грудень, травень Завідувачі 

відділень, 

соціальний педагог 

12. Проведення тренінгів для студентів з 

розвитку навичок спілкування та мирного 

вирішення конфліктів 

Протягом року Куратори груп, 

соціальний педагог 

13. Конкурс плакатів проти насильства Квітень Куратори груп, 

соціальний педагог 

14. Проводити моніторинг ризиків 

виникнення всіх форм насильства серед 

учасників освітнього процесу, 

визначення причин тривожності та 

агресивності. 

Протягом року Заступник 

директора з 

навчальної роботи, 

завідувачі 

відділень, 

соціальний педагог 

15. Забезпечити раннє виявлення сімей, в 

яких може виникнути реальна загроза 

вчинення насильства в сім’ї 

Протягом року Куратори груп, 

соціальний педагог 

16. Співпраця з працівниками юстиції, 

правоохоронних органів, служби у 

справах дітей з писань правової освіти та 

профілактики правопорушень 

Протягом року Заступник 

директора з 

навчальної роботи, 

завідувачі 

відділень, 

соціальний педагог 

 


