
План заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) у 2022/2023 навчальному році 
 

 

№ Захід 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення 

попередження насильства та булінгу (цькування) 

1.  
Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) 

у закладі освіти» 
До 31.08 Маниліч М. І. 

2.  

Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при 

зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі 

освіти» 

До 07.09 Пелипчук С. М. 

3.  
Наради з питань профілактики булінгу (цькування) з 

працівниками навчального закладу 
Вересень Маниліч М. І. 

4.  
Обговорення правил поведінки в групах, оформлення 

правил у вигляді наочного стенду 
Вересень 

Морараш Г. В., 

куратори груп 

5.  

Організація механізмів звернення та встановлення 

інформаційних скриньок для повідомлень про випадки 

булінгу (цькування) 

Вересень Пелипчук С. М. 

6.  

Оновлення розділу про профілактику булінгу (цькування) 

і розміщення нормативних документів на сайті закладу 

освіти 

Вересень Дудник Т. О. 

7.  Оформлення тематичного стенду Жовтень 
Морараш Г. В., 

студком 

8.  

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та 

нормативних документів з профілактики булінгу 

(цькування) 

Жовтень 
Кельбя С. Г., 

Штерма Т. В. 

9.  Тренінг «Безпечна поведінка в Інтернет-просторі» Листопад Артеменко О. І. 

10.  Підготовка тематичних буклетів  Листопад 
Морараш Г. В., 

студком 

11.  Участь у акції «16 днів проти насильства» Грудень 
Куратори груп, 

студком 

12.  
Перегляд тематичних відеороликів, спрямованих на 

протидію булінгу 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори груп, 

студком 

13.  
Виступи на батьківських зборах з профілактики булінгу 

(цькування) у студентському колективі 

Протягом 

навчального 

року 

куратори груп 

Робота зі студентами 

14.  
Проведення тренінгів для студентів з розвитку навичок 

спілкування та мирного вирішення конфліктів 

Протягом 

року 

куратори груп, 

запрошені 

спеціалісти 

15.  Тиждень толерантності Листопад 
Морараш Г. В., 

куратори груп 

16.  Інформаційна акція «16 днів проти насильства» Грудень 
Куратори груп, 

студком 

17.  Флешмоб «Зупинимо булінг разом!» Грудень Студком 

18.  Імітаційна гра для студентів «Розкажи про насильство» Грудень 
Куратори груп, 

студком 

19.  Конкурс плакатів проти насильства Березень Студком 

20.  Робота гуртка «Медіація» 
Протягом 

року 
Утєхін І. Б. 



Робота з батьками 

21.  

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування 

та способи повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання 

допомоги дітям 

Жовтень 
Морараш Г. В., 

студком 

22.  Тематичні батьківські збори в академічних групах 
Протягом 

року 
Куратори груп 

23.  
Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів 

дітей 

Протягом 

року 
Руснак Л. М. 

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти 

24.  
Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, 

комфортності, інклюзивності 
травень Пелипчук С. М. 

25.  
Анонімне анкетування студентів про випадки булінгу 

(цькування) у закладі освіти 

Грудень, 

травень 

Морараш Г. В., 

студком 

26.  
Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду 

випадків булінгу (цькування) в закладі освіти 
Щомісяця  Пелипчук С. М. 

27.  

Підготовка звіту про виконання заходів про виконання 

плану заходів з запобігання та протидії булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти 

Червень Морараш Г. В. 

 


