
ПЛАН 

ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ  

ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)  

В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

У 2022-2023 РОЦІ 

 

Планування заходу 
Відповідальні за 

виконання 
Термін виконання 

Ознайомлення 

здобувачів освіти 

першого курсу з 

Порядком реагування на 

доведені випадки булінгу 

(цькування) в 

Комунальному закладі 

вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» 

Волинської обласної 

ради та відповідальність 

осіб, причетних до 

булінгу (цькування) 

Соціальний педагог, 

куратори груп 

вересень  

Інформаційно-

просвітницькі наради з 

питань профілактики 

булінгу (цькування): з 

керівниками 

структурних підрозділів, 

органами студентського 

самоврядування, із 

здобувачами освіти 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

соціальний педагог 

Не рідше, ніж раз у 

семестр, а також за 

потребою 

Створення (або 

оновлення) інформації 

про профілактику 

булінгу (цькування) і 

розміщення нормативних 

та методичних 

документів на сайті 

закладу освіти 

Соціальний педагог 

Адміністратор  сайту 

закладу освіти 

Постійно  

Проводити 

інформаційно-

просвітницьку діяльність 

щодо форм, причин і 

наслідків булінгу 

(цькування), заходів у 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

Згідно з планом роботи 

психологічної служби 



сфері запобігання та 

протидії булінгу 

(цькування) серед 

учасників освітнього 

процесу: бесіди, диспути, 

тренінги, перегляди та 

обговорення тематичних 

відеосюжетів та ін.  

Забезпечити взаємодію 

та тісну співпрацю між 

закладом освіти, 

службами у справах 

дітей, соціальними 

службами для сім’ї, дітей 

та молоді, поліцією. 

Заступник директора з 

виховної роботи 

 

Постійно  

 

Обговорення питання 

протидії булінгу на 

батьківських зборах. 

Куратори груп Листопад  

Година спілкування 

«Безпека життя. 

Громадянська позиція. 

Сімейні цінності» 

Куратори груп Грудень  

Ділова гра 

«Моделювання життєвих 

ситуацій». 

Соціальний педагог 

Студенти 1-х курсів 

Березень  

Перегляд відеороликів 

про булінг. 

Куратори груп 

 

Протягом року 

 

Інформаційно-

просвітницька діяльність 

серед учасників 

освітнього процесу щодо 

форм, причин і наслідків 

булінгу, заходів у сфері 

запобігання та протидії 

булінгу, формування 

нетерпимого ставлення 

громадян до 

насильницької моделі 

поведінки у 

міжособистісних 

стосунках 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

соціальний педагог, 

декани факультетів, 

завідувачі відділень, 

куратори академічних 

груп 

Постійно  

Вжиття заходів для 

надання психолого-

педагогічних послуг 

здобувачам освіти, які 

вчинили булінг, стали 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

соціальний педагог, 

практичний психолог 

За умови вчинення 

булінгу  



його свідками або 

постраждали від булінгу  

Проведення моніторингу 

ефективності виконання 

плану заходів, 

спрямованих на 

запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в 

КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» 

Волинської обласної 

ради шляхом 

індивідуального 

оцінювання учасників 

освітнього процесу 

(анкетування, інші 

форми опитування, 

самооцінювання, тощо) 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

За потреби, але не рідше 

двох разів на навчальний 

рік 

Моніторинг стану 

фізичного та емоційно-

психологічного 

середовища, з’ясування 

причин, ризиків 

виникнення випадків 

булінгу (цькування) в 

КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» 

Волинської обласної 

ради 

Соціальний педагог, 

практичний психолог, 

куратори академічних 

груп 

Грудень  

Роз'яснення учасникам 

освітнього процесу 

антибулінгового 

законодавства 

Провідний юрисконсульт При потребі 

Надання методичної та 

практичної допомоги 

кураторам академічних 

груп щодо виявлення 

проблемних питань у 

сфері запобігання та 

протидії булінгу 

(цькуванню) та вжиття 

вичерпних заходів для їх 

вирішення 

Заступник директора з 

виховної роботи, 

соціальний педагог, 

практичний психолог 

Постійно  

Підвищення кваліфікації 

педагогічних/науково-

педагогічних працівників 

Навчально-методичний 

відділ 

 

Постійно  



Коледжу у сфері 

емоційних, 

громадянських та 

соціальних 

компетентностей, 

вдосконалення знань, 

вмінь та навичок 

протидії та запобігання 

булінгу (цькуванню) в 

закладі освіти 

Опитування здобувачів 

освіти щодо виявлення 

рівня безпечної 

поведінки в Інтернеті 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

Не менше одного разу на 

рік  

   

Піднімаємо питання 

щодо профілактики 

булінгу в студентському 

середовищі 

ГО «Велес +» Віктор 

Вальчук  

Березень  

Що повинен знати 

студент, якщо він 

потерпає від булінгу 

Ювенальна поліція 

м.Луцька 

Квітень  

Організація механізмів 

звернення та 

встановлення 

інформаційних скриньок 

для повідомлень про 

випадки булінгу 

(цькування) 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

Січень  

Підготовка тематичних буклетів 
за участю ради студентського 
самоврядування коледжу 

Студентська рада Лютий-березень  

Консультування кураторів 
психологом, соціальним 
педагогом з проблемних 
ситуацій. 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

Постійно  

 


