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План 

заходів Вищого професійного училища №29 смт Володимирець 

 щодо профілактики булінгу 

на  2020 – 2021 н. р. 

№ Заходи Дата 

проведення 

Відповідальні 

1. Розмістити на сайті училища правила 

поведінки учнів в закладі освіти та 

план заходів щодо запобігання і 

протидії булінгу в училищі. 

До 

01.10.2020 

Булачок М.С., 

Пігаль Т.С., 

Бацюсь Ю.П. 

2. Провести  в училищі  тиждень 

протидії поширення булінгу   «Стоп, 

булінг». 

Жовтень Булачок М.С., 

Пігаль Т.С., 

Бацюсь Ю.П., 

класні керівники 

3. Розробити для викладачів  та майстрів 

виробничого навчання рекомендації 

«Як виявити факти булінгу в училищі 

та як реагувати на них». 

До 

31.10.2020р. 

Пігаль Т.С., 

Бацюсь Ю.П. 

4. Розглянути на загальноучилищних 

батьківських зборах питання «Поради 

батькам, щоб зменшити ризик булінгу 

та  кібербулінгу для своєї дитини». 

І семестр Пігаль Т.С., 

Бацюсь Ю.П. 

5. Провести анкетування учнів з метою 

виявлення фактів насильства, булінгу 

в училищі. 

І семестр Пігаль Т.С., 

Бацюсь Ю.П. 

6. Провести нараду із педагогічними 

працівниками  на тему: «Формування 

безпечного освітнього простору, 

Вересень-

жовтень 

Пігаль Т.С., 

Бацюсь Ю.П. 



запобігання булінгу в училищі». 

7. Години спілкування на тему: 

«Кібербулінг». 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

куратори, 

вихователі. 

8. Перегляд відео презентацій «Булінг в 

училищі. Як його розпізнати», 

«Кібербулінг або агресія в інтернеті: 

Способи розпізнання і захист 

дитини». 

Листопад-

грудень 

Бацюсь Ю.П., 

класні керівники, 

куратори, 

вихователі 

9. Організувати роботу «Скриньки 

довіри» як одного з механізмів 

повідомлення про випадки булінгу в 

училищі. 

Постійно Пігаль Т.С., 

Бацюсь Ю.П. 

10. Провести тренінги з учнями 

«Навчання навичкам протидії булінгу 

в училищі». 

Січень-

лютий 

Пігаль Т.С., 

Бацюсь Ю.П.  

11. Організувати перегляд презентації 

«Як боротися з булінгом: поради 

дітям». 

Лютий Пігаль Т.С., 

Бацюсь Ю.П., 

вихователі 

12. Провести з учнями години 

спілкування «Стоп булінгу!». 

ІІ семестр Класні керівники, 

вихователі,  

Куратори, 

Пігаль Т.С., 

Бацюсь Ю.П. 

13. Провести виставку літератури,  в 

котрій висвітлено всі питання  щодо 

протидії булінгу в освітньому 

просторі. 

ІІ семестр Дубіна Н.П. 

14. Бесіда – тренінг «Віртуальний терор: 

тролінг і кібербулінг». 

Квітень Бацюсь Ю.П. 

 

Практичний психолог                                                                 Тетяна ПІГАЛЬ 

 

Соціальний педагог                                                                     Юлія БАЦЮСЬ 


