
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н  

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Рогатинському аграрному фаховому коледжі 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка  

1.  Провести інформативну нараду-інструктаж для всіх 

працівників з виконання норм законодавства України щодо 

протидії булінгу (цькуванню) 

вересень Вергун Т.С. 

Добровлянська Н.В. 

Нагірна Л.Б. 

 

2.  При прийомі на роботу ознайомлювати працівників з 

правами та обов’язками у сфері протидії булінгу 

(цькуванню)  

Постійно Працівники 

соціально-

психологічної 

служби 

 

3. Провести інструктаж для всіх студентів з виконання норм 

законодавства України щодо протидії булінгу (цькуванню) 

вересень Нагірна Л.Б.  

4. При вступі на навчання ознайомлювати студентів 

(проводити інструктаж) з правами та обов’язками у сфері 

протидії булінгу (цькуванню)   

Постійно Куратори 

навчальних груп, 

класні керівники 

 

5. Перевірити приміщення, територію коледжу з метою 

виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними 

та сприятливими для вчинення булінгу (цькуванню) 

постійно Мельниченко П.С. 

Котик Ю. 

Шершень Д. 

 



№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка  

6. За результатами перевірки організувати належні заходи 

безпеки з метою протидії булінгу (цькуванню) 

постійно Вергун Т.С. 

Добровлянська Н.В. 

Куратори, класні 

керівники 

 

7. Здійснювати моніторинг ситуації в коледжі з метою 

вивчення причин та умов виникнення можливих ситуацій, а 

також ймовірних ризиків проявів протиправної поведінки 

(насильницьких дій) шляхом опитування, анкетування   

постійно, зі 

щорічним 

підсумком  

Вергун Т.С. 

Куратори,  

класні керівники 

 

8. Ввести при вивченні предметів «Громадянська освіта» та 

«Інформатика («Інформаційна безпека»)» теми протидії 

булінгу (цькуванню) на 2021-2022 н.р. 

листопад Замкова Г.П.  

Москва Л.Р. 

 

9. Організувати семінар кураторів та класних керівників 

навчальних груп з формування вмінь і навичок щодо 

виявлення, протидії та попередження булінгу (цькування) 

січень Вергун Т.С. 

Добровлянська Н.В. 

Драган З.Б. 

 

10. Організувати надання психолого-педагогічних послуг 

студентам, які постраждали від булінгу (цькування), 

вчинили булінг (цькування) або були його свідками постійно 

постійно Добровлянська Н.В.  

11. Призначити відповідальну особу з числа педагогічних 

працівників за виконанням заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькування), розглядом 

скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу 

(цькування), оприлюдненням інформації на веб-сайті 

 

вересень Вергун Т.С. 

Драган З.Б. 

Добровлянська Н.В. 

Котик Ю.Р. 

 

12. Проводити години спілкування в групах першого курсу: 

бесіди, диспути, перегляди та обговорення тематичних 

відеосюжетів та т.ін. щодо протидії булінгу (цькуванню) (за 

планом роботи психолога на навчальний рік) протягом 

протягом 

навчального 

року 

 

Вергун Т.С. 

Добровлянська Н.В. 

Куратори, класні 

керівники 

 



№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка  

навчального року навчальних груп 

першого курсу 

14 Проводити години спілкування: тренінги, бесіди, перегляди 

та обговорення тематичних відеосюжетів щодо 

ненасильницької поведінки, вирішення конфліктів, 

управління власними емоціями та подолання стресу тощо (за 

планом роботи психолога на навчальний рік) протягом 

навчального року 

згідно плану   

Добровлянська Н.В. 

Керівники 

навчальних груп ІІ-

ІV курсів 

 

 

  

        

                            

 

 

 

 

     

  
 

 


