
План  заходів, 

спрямованих на запобігання  та протидію булінгу в навчальному закладі 

 

№ Назва заходу 
Термін 

проведення 
Відповідальний 

1. 

Провести перевірку приміщень, території училища з 

метою виявлення місць, які потенційно можуть бути 

небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу 

(цькування) 

лютий 

Мальчик О.М., 

Войцехівська С.Р., 

Пізнюр Г.П., 

Цабан І.І. 

2. 
Організувати чергування викладачів на поверхах 

навчального корпусу 
згідно графіка Заст. директора з НР 

3. Дотримуватись пропускного режиму в гуртожитку постійно 
Зав. гуртожитком, 

чергові по гуртожитку 

4. 

Організувати спостереження за місцями загального 

користування (їдальнею, роздягальнею, 

спортмайданчиками, училищним подвір’ям) і 

технічними приміщеннями   

постійно 

майстри в/н, 

кер. фізвиховання,  

охорона, 

техпрацівники 

5. 

Інструктивно-методична нарада з педагогами на тему: 

«Про зміни  до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькування) 

лютий 
Пізнюр Г.П. 

Давидчук С.А. 

6. 
Розгляд та неупереджене з’ясування обставин 

можливих випадків булінгу (цькування) в училищі  
За потребою 

Адміністрація, 

Давидчук С.А. 

7. 

Проведення моніторингу безпечності і комфортності 

училища та освітнього середовища шляхом опитування, 

анкетування та реагування на можливі скарги 

регулярно Давидчук С.А. 

8. 

Провести в навчальних групах бесіди про зміни в 

деяких законодавчих актах України щодо протидії 

булінгу серед учасників освітнього процесу.  

лютий-

березень 

Давидчук  С.А. 

класні керівники, 

куратори, 

майстри в.н. 

9. 

Перегляд відеопрезентацій на тему: «Нік Вуйчич про 

булінг», «Булінг – та як з ним боротися – говоримо з 

Уповноваженим Президента України…», 

«Зупиніться!!! Моя історія про булінг і кібербулінг», 

«Булінг, як його розпізнати». 

щомісяця 

Давидчук  С.А 

класні керівники, 

куратори, 

майстри в/н, 

вихователі 

10. 
Поради педагогам та батькам, щодо зменшення ризику 

булінгу та кібербулінгу 
постійно Давидчук  С.А. 

11. 

Години відвертого спілкування за участю 

представників ювенальної  превенції сектору превенції 

Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській 

області на тему: «Не допускай проявів булінгу над 

собою. Відповідальність згідно нового закону» 

лютий 

Давидчук С.А 

Дем`янчук С.В 

Філінюк Б.І. 

12. 
Засідання РУС на теми: «Маски булінгу», «Безпечне 

навчання» 
щомісяця Давидчук С.А. 

13. 
Профілактичні бесіди з учнями на тему: «Булінг – ми 

всі можемо допомогти це зупинити». 
протягом року 

Давидчук  С.А., 

кл.керівники, 

куратори, майстри в/н, 

вихователі 

14. Консультативний пункт 

понеділок  - 

п’ятниця з 11.00 

до 12.00 год 

Давидчук С.А. 

 


