
Додаток № 1  

до наказу директора  

ВСП «ПФК НУХТ»  

від 01.09.2021 р. № 158-у 

 

 

План заходів,  

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 

у ВСП «Полтавський фаховий коледж  

Національного університету харчових технологій» 

на 2021-2022 навчальний рік 
  

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці   

1 2 3 4   

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження 

насильства та булінгу 

1. Наради з різними категоріями працівників 

з питань профілактики булінгу 

(цькування): 

 педагогічний персонал; 

 технічний персонал. 

Вересень Адміністрація   

2. Обговорення в групах та прийняття 

правил внутрішнього розпорядку в 

коледжі та гуртожитку 

Вересень Керівники 

академічних груп 

 

  

3. Організація механізмів звернення для 

повідомлень про випадки булінгу 

(цькування) 

Вересень Адміністрація, 

керівники 

академічних груп 

  

4. Інформаційна робота через інтернет - 

сторінки 

Постійно Заступник 

директора 

з ВР 

  

5. Створення комісії з розгляду випадків 

булінгу (цькування) 

Серпень  Адміністрація   

6. Інструктивно-методична нарада щодо 

механізму реагування на випадку булінгу 

з педагогічним колективом 

Вересень Заступник 

директора 

з ВР 

  

7. Контроль стану попередження випадків 

булінгу 

Вересень Заступник 

директора 

з ВР 

  

Робота з викладачами 

1. Засідання керівників навчальних груп  на 

тему «Культура спілкування з 

ровесниками. Булінг» 

Грудень Голова 

керівників 

академічних груп   

  

2. Вивчення законодавчих документів, 

практик протидії булінгу (цькуванню) 

педагогічним колективом 

Листопад Заступник 

директора 

з ВР 

  

3. Співбесіда з керівниками навчальних 

груп за результатами діагностики 

Постійно Заступник 

директора 

з ВР 

  



Робота зі здобувачами освіти  

1. Провести виховні години на тему «Маски 

булінгу 

Вересень Керівники 

академічних груп 

 

2. Проведення заходів в рамках Акції «16 

днів проти насильства»  

Листопад- 

грудень 

Керівники 

академічних груп 

 

3. Бесіда «День «Нуль дискримінації» – 

будь собою!»  

Березень Керівники 

академічних груп 

 

4. Виховна година «Кібербулінг. Захисти 

себе сам!»  

Березень Керівники 

академічних груп 

 

5. Бесіда «Попередження проявів насилля 

серед дітей та студентської молоді»   

Червень  Керівники 

академічних груп 

 

6. Проведення заходів в рамках тижня, 

місячника правових знань 

Жовтень- 

листопад 

 

Заступник 

директора з ВР 

Викладачі основ 

права 

 

7. Контроль за поведінкою здобувачів 

освіти та взаємостосунками між ними під 

час навчального процесу та поза ним 

Постійно Керівники 

академічних груп, 

вихователі 

гуртожитку 

 

8. Бесіди-зустрічі студентів з працівниками 

поліції, юриспруденції 

Постійно Заступник 

директора з ВР 

 

9. Створення морально безпечного 

освітнього простору, формування 

позитивного мікроклімату та толерантної 

міжособистісної взаємодії в ході 

виховних годин та бесід  

Постійно Керівники 

академічних груп, 

вихователі 

гуртожитку 

 

10. Консультаційна робота з учасниками 

освітнього процесу 

Постійно Заступник 

директора з ВР 

 

Робота з батьками  

1. Тематичні батьківські збори з питань 

насильства у сім’ї та освітньому 

середовищі 

Постійно Керівники 

академічних груп 

 

2. Підготовка пам'ятки для батьків про 

порядок реагування та способи 

повідомлення про випадки булінгу 

(цькування) щодо дітей, заходи захисту та 

надання допомоги дітям 

Березень Заступник 

директора з ВР 

 

3. Консультування батьків щодо захисту 

прав та інтересів дітей 

Постійно Юрист коледжу  

 

 

Заступник директора з виховної роботи   Наталія ГАВРИЛЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 


