
№ 
п/п Заходи Виконання Відповідальний за виконання

1 2 3 4

1 Виховання дітей поза закладом освіти (контролюється 
та обмежується батьками / опікунами)

1.1

Надання інформації та "Пам'ятки для батьків" щодо 
правил поведінки в закладі освіти, зокрема в частині 
уникнення психічних і фізичних факторів, що можуть 
привести до булінгу

під час проведення 
батьківських зборів 

Класні керівники, майстри виробничого 
навчання 

2

Нагляд за виконанням правил поведінки в закладі 
освіти, зокрема в частині уникнення психічних і 
фізичних факторів, що можуть привести до булінгу 
(контролюється та обмежується педагогічними 
працівниками училища):

постійно
Класні керівники, завідувачі кабінетами, 
лабораторіями, майстри виробничого 
навчання, керівник гуртків 

2.1 під час освітнього процесу за розкладом занять Викладачі, майстри виробничого навчання

2.2 під час проведення позаурочних заходів за розкладом 
проведення 

Заступник директора з НВР, класні 
керівники, завідувачі кабінетами, 
лабораторіями, майстри виробничого 
навчання, керівники гуртків

2.3 під час проведення самопідготовки в позаурочний час Завідувачі кабінетами, лабораторіями, 
майстри виробничого навчання

3 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу 
(цькування) у закладі освіти»  

останній тиждень 
серпня Заступник директора з НВР  

4
Організація механізмів звернення та встановлення 
інформаційної скриньки для повідомлень про випадки 
булінгу (цькування)

вересень Практичний психолог, класні керівники, 
майстри виробничого навчання

5
Проведення виховної години з здобувачами освіти 
зокрема у частині уникнення психічних і фізичних 
факторів, що можуть привести до булінгу 

на початку кожного 
семестру

Класні керівники, майстри виробничого 
навчання груп

6
Проведення інформаційної години з педагогічними 
працівниками зокрема в частині уникнення психічних 
і фізичних факторів, що можуть привести до булінгу  

на початку кожного 
семестру Практичний психолог

7

На постійній основі в холі на інформаційному стенді 
присутня інформація для звернень з номерами 
телефонів гарячої лінії  (в кожному навчальному 
корпусі)

постійно Заступник директора з НВР

8
Оновлення розділу щодо профілактики булінгу 
(цькування) і розміщення нормативних документів на 
сайті закладу освіти

вересень Відповідальна особа за роботу сайту 

9
Проведення анонімного анкетування із здобувачами 
освіти,  щодо проблем насильства та цькування 
(булінгу) в молодіжному середовищі

на початку кожного 
семестру

Заступник директора з НВР, практичний 
психолог, класні керівники, майстри 
виробничого навчання 

10
Проведення навчального семінару для педагогічних 
працівників щодо запобігання булінгу (цькування) та 
заходи реагування

жовтень Практичний психолог

11
Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: · 
з вивчення учнівського колективу; · з розпізнавання 
ознак насильства різних видів щодо дітей

листопад Практичний психолог, соціальний педагог

на 2022-2023  навчальний рік

ПЛАН  ЗАХОДІВ,
 СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА  ПРОТИДІЮ  БУЛІНГУ  (ЦЬКУВАННЮ) В  

Державному професійно-технічному  навчальному   закладі
"Київське  вище  професійне  училище  водного  транспорту"
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12 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу 
(цькування) з допоміжним та технічним персоналом листопад Заступник директора з НВР

13
Співбесіда з класними керівниками, майстрами 
виробничого навчання за результатами діагностики 
колективу груп

за результатами 
кожного семестру Практичний психолог

14
Виступ на загальноучилищних батьківських зборах 
щодо профілактики булінгу (цькування) в учнівському 
колективі

лютий Директор, заступник директора з НВР 

15 Проведення консультацій психолога з питань взаємин 
батьків з дітьми

протягом
навчального року

Практичний психолог, класні керівники, 
соціальний педагог, майстри виробничого 
навчання

16

Пройти навчання з питань впровадження методики 
компетентнісного навчання, стратегії і змісту 
підготовки педагогічних працівників, ефективних 
практик залучення здобувачів освіти до життя закладу 
освіти і громади, протидії насильству і булінгу 
(цькуванню).

протягом
навчального року

Директор, заступник директора з НВР, 
педагогічні працівники

17 Консультування батьків щодо захисту прав та 
інтересів дітей 1 раз на місяць

Практичний психолог, соціальний педагог, 
класні керівники, майстри виробничого 
навчання

18 Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, 
комфортності, інклюзивності 2 рази на рік Адміністрація закладу, колектив закладу

19 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду 
випадків булінгу (цькування) в закладі освіти за потреби Заступник директора з НВР

20 Підготовка звіту про виконання плану заходів з 
запобігання та протидії булінгу травень - червень Заступник директора з НВР,  практичний 

психолог, соціальний педагог

21

Включення до щорічного плану підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників підготовки з 
питань формування соціальних компетентностей та 
навичок запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

серпень-вересень Директор

22

Проведення моніторингу ефективності виконання 
плану заходів, спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу (цькуванню), виявлення проблем та 
вжиття заходів для їх вирішення

один раз на півріччя Заступник директора з НВР, практичний 
психолог, соціальний педагог
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