


   Худик Л. С. 

6 Спілкування зі студентами, батьками, працівникамиз 

метою вивчення причин та умов виникнення ймовірних 

ризиків проявів протиправної поведінки учасників 

освітнього процесу. 

Протягом року Практичний психолог 

Худик Л.С., 

куратори груп 

7 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

щодо протидії булінгу в освітньому середовищі: 

Оприлюднити на офіційному веб-сайті коледжу, дошці 

оголошень: 

 Телефон довіри; 

 Правила поведінки здобувачів освіти; 

 План заходів коледжу, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу; 

 Процедура подання учасниками освітнього процесу 

заяв про випадки булінгу в коледжу та порядок 

проведення розслідування; 

 Порядок реагування  на доведені випадки булінгу в 

коледжі та відповідальність  осіб, що мають 

відношення до булінгу. 

Протягом року  Заст. директора з НР 

Лакуста Т.І.,  

практичний психолог 

Худик Л.С., 

куратори груп 

8 Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків 

булінгу (цькування) в закладі освіти відповідно до заяв, 

що надійшли. 

Протягом року Директор коледжу  

Філіпчук Ю. М.,  

заст. директора з НР  

Лакуста Т.І. 

9 Проведення засідань методичного об’єднання 

кураторів на тему «Організація та проведення 

профілактичної роботи щодо попередження випадків 

булінгу серед учасників освітнього процесу». 

Протягом року  Практичний психолог 

Худик Л.С., 

куратори груп 

10 Проведення виховних годин на теми:  «Профілактика 

булінгу в студентському середовищі», «Кібербулінг! 

Який він?»  

Протягом року куратори груп 

11 Виявлення групи ризику (жертв та булерів) по групам Протягом року  практичний психолог 



шляхом проведення анкетування Худик Л.С., 

куратори груп 

12 Облік та індивідуальна робота зі студентами з 

девіантною поведінкою та студентами, які перебувають 

на обліку утериторіальних службах в справах дітей 

Протягом року практичний психолог 

Худик Л.С., 

куратори груп 

13 Контроль відвідування занять студентами Протягом року  Заст. директора з НР 

Лакуста Т.І.,  

Зав. відділенням, 

куратори 

14 Педрада «Етика педагога та обов’язок захисту прав 

студентів, попередження випадків жорстокого 

поводження» 

Протягом року Заст. директора з НР 

Лакуста Т.І.,  

практичний психолог 

Худик Л.С. 

15 Налагодження роботи практичного психолога коледжу, 

зокрема в частині підвищення кваліфікації практичного 

психолога та формування вмінь і навичок щодо 

виявлення, протидії та попередження булінгу 

(цькування). 

 

Протягом року  Заст. директора з НР 

Лакуста Т.І.,  

практичний психолог 

Худик Л.С. 

16 Проведення тренінгів, тематичних зустрічей та занять, 

круглих столів, бесід, консультацій, спільних 

переглядів та обговорення тематичних відеосюжетів 

всіма учасниками освітнього процесу щодо 

ненасильницьких методів поведінки та виховання, 

вирішення конфліктів, управління власними емоціями 

та подолання стресу тощо. 

Протягом року  Заст. директора з НР 

Лакуста Т.І.,  

Зав. віділення, 

практичний психолог 

Худик Л.С., 

 куратори груп 

 

 
 


