
спрямованих на 
фаховому

№ з/п Назва заходу Термін
виконання Виконавці

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження
насильства та боулінгу

1. Ознайомлення з Законом України 
№8584 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
протидії булінгу»

Серпень

Дирекція
фахового

медичного
коледжу,

студентський
профком

2.
Ознайомлення з правилами 
поведінки студентів в 
академічних групах

Вересень

Класні
керівники,

студентський
профком,
студенти,

батьки

3.
Організація механізмів звернення 
та встановлення інформаційних 
скриньок для повідомлень про 
випадки булінгу (цькування)

Вересень
Психолог 

коледжу, класні 
керівники

4.
Створення (або оновлення) 
розділу про профілактику булінгу 
(цькування) і розміщення 
нормативних документів на сайті 
закладу освіти

Вересень
Відповідальний 
за роботу сайту

5.
Облаштування інформаційних 
стендів в навчальних корпусах 
навчального закладу, доступ до 
контактів різноманітних 
соціальних служб, які займаються 
справами неповнолітніх

Вересень-
жовтень

Заступник 
директора з 

виховної роботи

Практична реалізація заходів, спрямованих на запобігання та протидію
булінгу

План заходів 
запобігання та протидію булінгу в 
медичному коледжі ІФНМУ

Затверджую 
Директор



6.
Проведення навчальних семінарів 
для викладачів щодо запобігання 
булінгу (цькування) та заходів 
реагування.

Жовтень

Заступник 
директора з 

виховної 
роботи, 

завідувачі 
відділеннями, 

практичний 
психолог

7. Тренінг для викладачів щодо 
запобігання булінгу (цькування) у 
закладі освіти

Січень практичний
психолог

8.
Співбесіда з класними 
керівниками за результатами 
діагностики колективу 
академічної групи

Щомісяця
Дирекція,

практичний
психолог

9. Консультування класних 
керівників та викладачів 
практичним психологом з 
проблемних ситуацій.

Постійно

практичний 
психолог, 
заступник 

директора з 
виховної роботи

10.
Обговорення мікроклімату в 
групах, визначення та усунення 
конфліктних ситуацій, виявлення 
ознак булінгу або звичайного 
конфлікту серед учасників 
освітнього процесу.

Постійно

Директор,
заступники,
завідувачі

відділеннями

1 1. Тематичні батьківські збори
Впродовж
навчального
року

Дирекція

12. Дебати: «Право на приватне 
життя»

Згідно плану 
виховної 
години

Класні
керівники

13.
Перегляд відеороликів «Пік 
Вуйчич про булінг у школі».

Згідно
планів

виховної
години

Класні
керівники

«Булінг у школі та як з ним 
боротися -  говоримо 3
Уповноваженим Президента
України..», «Зупиніться!!! МОЯ 
Історія про Булінг і Кібербулінг».

14. Підготовка пам'ятки для батьків 
про порядок реагування та 
способи повідомлення про 
випадки булінгу (цькування) 
щодо дітей, заходи захисту та 
надання допомоги дітям

Жовтень
Заступник 

директора з 
виховної роботи



15. Консультування батьків щодо 
захисту прав та інтересів дітей

Впродовж
року психолог

16.
Проведення консультацій 
психолога з питань взаємин 
батьків з дітьми

Впродовж
року психолог

17. Створення комісії для виявлення, 
реагування та протидії булінгу 
стосовно окремих випадків 
відповідно до норм українського 
законодавства

Впродовж
року,

Дирекція
медичного

коледжу

18. Поширення серед студентства 
контактних номерів телефонів, 
адрес соціальних служб Івано- 
Ф ранківської обласної 
адміністрації, ювенальних служб 
тощо

Впродовж
року

Заступник 
директора з 

виховної роботи

Заступник директора 

фахового медичного коледжу

ПОГОДЖЕНО:

Ю ридичний відділ

В.М. Левандовський


