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№ 

з/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Діагностика мікроклімату в академічних 

групах,рівня згуртованості груп та емоційних 

станів здобувачів освіти. Спостереження за 

міжособистісною поведінкою  здобувачів освіти.   

. 

 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 

Куратори 

академічних 

груп 

2.  Психолого – педагогічний моніторинг виявлення 

студентів, що схильні до суїциду.  

 

 

Вересень – 

Жовтень 

Практичний 

психолог 

Куратори 

академічних 

груп 

3.  Діагностика здобувачів освіти на визначення 

схильності до агресивної поведінки та насильства 

 

Вересень – 

Жовтень 

Практичний 

психолог 

Куратори 

академічних 

груп 

4.  Нарада  з питань  профілактики булінгу з 

- педагогічними працівниками 

- технічним персоналом 

Вересень – 

Жовтень 

Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання 

 

5.  Ознайомлення кураторів з Законом України від 

18.12.2018р. №2657-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу», наказом  Міністерства освіти і 

науки від 26.02.2020 року   № 293 «Про 

затвердження плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти, листом Міністерства освіти і 

науки України від 10.07.2021 року «Деякі 

питання організації виховного процесу у 

2021/22н.р. щодо формування у дітей та 

учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»  

та іншими нормативно – правовими документами  

щодо профілактики негативних проявів у 

студентському середовищі 

 

Жовтень Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання 

6.  Контроль за  виконанням педагогічними 

працівниками коледжу Концепції ООН «Про 

права дитини», законодавства України в галузі 

освіти в частині забезпечення фізичного, 

Постійно Навчальна 

частина 

коледжу 



духовного, психічного здоров’я та поваги до 

людської гідності дитини.  

7.  Засідання методичного об'єднання кураторів на 

тему: «Профілактична робота щодо 

попередження випадків булінгу серед учасників 

освітнього процесу» 

Листопад 

2021р 

Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання 

8.  Ознайомлення учасників освітнього процесу, 

представників батьківської громадськості з 

алгоритмом дії у разі виявлення випадків 

булінгу, розміщення відповідних документів на 

офіційному сайті коледжу 

Вересень Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання 

Куратори 

академічних 

груп 

9.  Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в 

студентському середовищі» 

Грудень Практичний 

психолог 

 

10.  Виховна година в академічних групах «Правила 

поведінки здобувачів освіти» 

Вересень Куратори 

академічних 

груп 

11.  У разі виявлення фактів насильства над дітьми 

негайно надавати інформацію відповідним 

правоохоронним органам. 

Постійно Адміністративн

ий колектив 

12.  У рамках акції «16 днів проти насильства» - 

заходи в академічних групах 

Диспути 

– «Толерантність – вимога часу чи    моральна               

категорія» 

- «Як подолати булінг» 

- «Насильство в сім`ї як проблема»  

- «Насильство. Як його уникнути?» 

Тренінги 

 – «Конфлікти. Як запобігтиконфліктам?» 

–  «Стоп – булінг» 

Години спілкування 

- «Спілкування у колективі» 

- «Безпечна поведінка в мережі Інтернет» 

-  «Віртуальний терор «Тролінг і кібербулінг» 

Соціально – психологічний театр  

 - «Як не стати жертвою» 

- «Булінгу -  ні!» 

Захист проєкту «Життя без насильництва» 

Листопад – 

Грудень 

Куратори 

академічних 

груп 



13.  Тиждень права: 

Тренінг – «Права людини – найвища цінність» 

Виховна година – «Молодь відстоюй свої 

права!» 

Круглий стіл 

- «Права і обов’язки медичних працівників» 

Презентація проекту 

- «Реалізація прав людини у сучасному 

світі» 

- «Права людини від витоків до сьогодення» 

Квест– «Знавці прав людини» 

Соціально – психологічний театр – «Права 

дітей» 

Грудень 

2021 

Куратори 

академічних 

груп 

Викладач права 

14.  Перегляд відеороликів  

«Безпечна школа, як навчити учнів дружити.» 

«НікВуйчич про булінг у школі»,  Булінг у школі 

та як з ним боротися – говоримо з 

Уповноваженим президента України 

«Зупиніться!!! Моя історія про Булінг і 

Кібербулінг» , «Історії боулінгу та його жертв» 

та ін..  з подальшим обговоренням проблемних 

ситуацій на виховних годинах. 

Протягом 

року 

Куратори 

академічних 

груп 

 

15.  Співпраця з працівниками правоохоронних 

органів, службою у справах дітей з питань 

правової освіти та профілактики правопорушень. 

Постійно Завідувачі 

відділень 

Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання 

Куратори 

академічних 

груп 

 

16.   Розміщення на інформаційному стенді  та на 

сайті коледжу номерів телефону гарячої лінії 

протидії булінгу 

Вересень Заступник 

директора з 

гуманітарної 

освіти і 

виховання 

17.  Самооцінка коледжу за показниками безпеки, 

комфортності. Діагностика  стосунків у коледжі. 

 

Травень 

2022р 

Навчальна 

частина 

 


