
План заходів 

ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» 

щодо запобігання та протидії  булінгу (цькуванню) в закладі освіти 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

З ким 

планується 
Відповідальні 

1.  

Провести тематичну 

виставку: 

«Попередження 

жорстокості та насилля» 

грудень 

учні І-ІV 

курсів, 

педагогічні 

працівники 

бібліотекар 

2.  

Провести групову 

консультацію 

«Насильство: про це 

варто знати (булінг як 

вид насильства)» 

квітень 
учні І-ІV 

курсів 

соціальний 

педагог 

3.  

Виступити на 

батьківських зборах з 

теми: «Шляхи протидії  

домашньому насильству» 

відповідно 

плану 

роботи 

училища 

батьки 
психологічна 

служба 

4.  

Провести практичне 

заняття до Дня 

безпечного інтернету 
лютий учні І курсу 

соціальний 

педагог 

5.  

Провести групову 

консультацію для 

батьків «Безпека дитини 

в мережі Інтернет» 

березень батьки 
соціальний 

педагог 

6.  

Провести виставку 

інформаційних плакатів:  

«Як попередити булінг в 

молодіжному 

середовищі» 

жовтень 
учні 

гуртожитку 

вихователі 

гуртожитку 

7.  

Провести виховну 

годину «Зупинимо булінг 

разом» 

листопад 
учні 

гуртожитку 

вихователі 

гуртожитку 

8.  

Лекція «Це повинен 

знати кожен» (протидія 

насильству та булінгу) 

березень  
учні 

гуртожитку 

вихователі 

гуртожитку 

9.  
Провести акцію «16 днів 

проти насильства» 

25.11.19-

10.12.19 

учні училища, 

педагогічні 

працівники 

психологічна 

служба 

10.  

Провести акцію «Шляхи 

боротьби над 

насильством щодо 

жінок» 

листопад 

учні училища, 

педагогічні 

працівники 

психологічна 

служба, 

учнівське 

самоврядування 



11.  
Провести практичні 

заняття «Світ без 

насильства.» 

грудень учні ІІ курсу 
практичний 

психолог 

12.  

Провести години 

психолога 

«Попередження 

конфліктності» 

січень учні ІІІ курсу 
психологічна 

служба 

13.  
Провести практичні 

заняття «Конструктивний 

конфлікт»  

лютий учні І курсу 
практичний 

психолог 

14.  
Провести виховні години 

«Булінг…Не мовчи» 

квітень-

травень 

учні І-ІV 

курсів 

класні 

керівники 

15.  

Провести індивідуальні 

бесіди щодо 

попередження 

жорстокості та 

насильства серед учнів 

протягом 

року 

учні І-ІV 

курсів 

класні 

керівники 

16.  
Провести індивідуальні 

бесіди «Попередження 

насильства та булінгу» 

березень-

червень 

учні І-ІV 

курсів 

психологічна 

служба 

17.  
Провести практичне 

заняття «Протидія 

булінгу» 

травень 

учні «групи 

ризику», учні 

з особливими 

освітніми 

потребами 

психологічна 

служба 

18.  

Провести групову 

консультацію 

«Кібербулінг: причини та 

наслідки» 

жовтень учні ІІ курсу 
практичний 

психолог 

19.  
Провести консультації 

«Попередження 

домашнього насильства» 

протягом 

року 
батьки 

психологічна 

служба 

20.  
Провести зустріч з 

представниками 

Міністерства юстиції 

травень-

червень 

учні 

гуртожитку 

вихователі, 

заступник 

директора з 

НВР 

Петренко  Т.О. 

21.  
Пройти онлайн-курс 

«Діалог та медіація: шлях 

до порозуміння» 

лютий-

квітень 

педагогічні 

працівники 

педагогічні 

працівники 

 


