
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом по коледжу 

від 24.04.2020 за № 24-ОД 

  

ПЛАН 

заходів Відокремленого підрозділу «Брянківський коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» із 

запобігання та протидії булінгу (цькуванню)  

на 2020 рік 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 

Ознайомити учасників освітнього процесу в 

коледжі з нормами Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)», зокрема щодо внесених змін 

до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

до 10.05.2020р. 

Адміністрація 

коледжу,  

керівники груп 

2 

Довести до відома студентів, викладачів 

працівників коледжу, батьків та інших 

учасників освітнього процесу щодо їх 

обов’язку повідомляти керівника закладу 

про випадки булінгу (цькування), 

учасниками або свідками якого вони стали, 

або підозрюють про його вчинення по 

відношенню до інших осіб  

до 01.05.2020р. 
Адміністрація 

коледжу 

3 

Провести практичний тренінг на основі 

онлайн курсу «Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти» з 

метою формування вмінь і навичок 

педагогічних працівників щодо виявлення, 

протидії та попередження булінгу.  

до 01.06.2020 

Соціальний 

педагог,  

керівники груп, 

вихователі 

гуртожитку 

4 

Розробити та оприлюднити на сайті 

коледжу інформацію:  

- процедуру подання учасниками освітнього 

процесу заяв про випадки булінгу в коледжі 

та порядок реагування на доведені випадки 

булінгу, відповідальність осіб, причетних до 

булінгу;  

- правила поведінки студентів ВП «БК ЛНУ 

імені Т.Шевченка»; 

Упродовж  2 

семестру 2019-

2020н.р 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, 

адміністратор 

сайту 

5 

Профілактичні бесіди про попередження 

булінгу (цькування), жорстокого 

поводження та насильства в студентському 

середовищі, вдома і громадських місцях. 

Постійно  

Соціальний 

педагог,  

керівники груп, 

вихователі  

  



1 2 3 4 

6 

Психодіагностична робота зі студентами 

щодо виявлення схильності до девіантної 

поведінки  

Щороку (за 

потребою) 

Соціальний 

педагог,  

керівники груп 

7 
Вивчення законодавчих документів, 

практик протидії цькуванню 
Упродовж року 

Заступник 

директора з НР 

8 

Планувати тематичні зустрічі на 

запобігання та протидії булінгу з 

працівниками Лисичанського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді.  

Згідно плану 

соціально-

гуманітарної 

роботи 

Соціальний 

педагог,  

керівники груп 

9 
Моніторинг стану взаємовідносин студентів 

в групах та гуртожитках  

Регулярно 

впродовж 

навчального 

року 

Завідувач 

відділенням, 

соціальний 

педагог,  

керівники груп, 

вихователі 

гуртожитку 

10 

Зустрічі з працівниками Національної 

поліції України (ювенальної превенції) з 

просвітницькою метою запобігання і 

протидії булінгу (цькуванню) та 

домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі «Зупинимо булінг разом!»  

Щосеместра 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи,  

керівники груп 

11 

Тренінг «Конфлікти і причини їх 

виникнення» (з метою формування навичок 

толерантної та ненасильницької поведінки). 

Упродовж року 
Психолог,  

керівники груп 

12 
Інформаційна година «Як зупинити 

насильство?»  
Щороку 

Практичний 

психолог, 

керівники груп 

13 

Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права «Стоп 

булінгу» 

10-14 грудня 

Керівники груп, 

викладачі 

правознавства, 

соціальний 

педагог 

14 

Психологічний супровід студентів, які 

вчинили булінг (цькування), насильство, 

стали його свідками, або постраждали від 

булінгу.  

Постійно (за 

потребою) 

Практичний 

психолог 

15 

Проведення бесід зі студентами про 

дотримання Правил внутрішнього 

розпорядку в коледжі, в гуртожитках та 

громадських місцях, а також інструктажів 

правил поведінки  

Щосеместра 

Керівники груп, 

вихователі 

гуртожитку 



1 2 3 4 

16 

Під час проведення чергування 

педагогічних працівників посилити 

контроль за потенційно небезпечними 

місцями на території коледжу, які можуть 

бути сприятливими для вчинення булінгу 

(цькування)  

Згідно графіка 

чергування 

Адміністрація 

коледжу,  

чергові 

педпрацівники 

17 
Тематичні батьківські збори «Протидія 

цькуванню в студентському колективі» 
Упродовж року 

Адміністрація 

коледжу,  

керівники груп 

  

Примітка: Календарні дати проведення заходів визначаються та узгоджуються з Планом 

соціально-гуманітарної роботи і планами структурних підрозділів коледжу, що 

здійснюють виховну роботу в навчальному закладі.  

 

 

 

 

 

 

            Заступник директора  

з навчальної роботи        Н.В. Камчатна 

 

 

 


