
Основні заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) у Відділенні 

  

До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні 

закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять 

спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та 

(або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, 

та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) 

закладу освіти. 

Основними заходами, що спрямовуються на протидію та запобігання всім проявам булінгу в академічній 

спільноті є: 

-    ознайомлення педагогічного та науково-педагогічного складу з формами булінгу, його типовими ознаками, 

формування навичок ідентифікації булінгу (на засіданнях кафедри та центру професійної освіти із залученням 

співробітників сектору організації служби і психолога групи психологічної роботи, а також інших зацікавлених осіб); 

-    інформаційно-просвітницька робота (лекції, консультації, круглі столи тощо із залученням представників 

правоохоронних органів, служб соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених осіб) з метою 

ознайомлення здобувачів освіти з нормативно-правовою базою та регулюючими документами щодо превенції 

проблеми насилля в освітньому середовищі, формування у них навичок ефективного спілкування та мирного 

розв’язання конфліктів, ознайомлення з поняттям, видами та проявами булінгу, а також з порядком подання та 

розгляду заяв про випадки булінгу у Відділенні); 

-    інформаційно-просвітницька робота кураторів в межах навчальних груп; 

-    надання консультацій учасникам освітнього процесу психологом групи психологічної роботи; 

-    використання потенціалу навчальних предметів, що вивчаються у Відділенні. 



 

 

План заходів 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Територіально відокремленому відділенні 

«Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби» на 2022-2023 навчальний рік 

 

№ 

п/п 
Назва заходу Період виконання Відмітка про виконання Примітки 

1 2 3 4 5 

Організаційно-методична робота 

1 
Організація безперервної роботи анонімної скриньки для звернень 

слухачів до психолога групи психологічної роботи 
Протягом року   

2 

Розробка методичних рекомендацій та матеріалів для проведення 

методичних занять з особовим складом Відділення за темами: 

«Методика роботи щодо попередження конфліктів», «Рекомендації 

щодо забезпечення соціально-психологічної взаємодії та підтримки 

оптимального мікроклімату серед перемінного складу» 

Протягом року   

3 
Забезпечення інтеграції антибулінгового компоненту в освітній 

процес 
Протягом року   

Психодіагностична робота 

1 
Вивчення морально-ділових якостей кандидатів на призначення 

старших навчальних груп на період проходження навчання у 

Відділенні 
Протягом року   



2 
Проведення анонімного анкетування у навчальних групах з приводу 

булінгу або загрози його виникнення серед перемінного складу 

Відділення 

По завершенню навчання    

Корекційно-профілактична робота 

1 
Проведення консультаційних та профілактичних бесід із слухачами 

з метою реалізації психологічної підтримки 
Щоденно (на запит)   

2 
Здійснення психопрофілактичної роботи з особовим складом 

Відділення, участь у відкритих лекціях щодо протидії булінгу  
Протягом року   

3 

Проведення психологічних тренінгів для корекції міжособистісних 

відносин в навчальних групах «Методи вирішення конфліктних 

ситуацій», «Формування позитивного соціально-психологічного 

клімату в колективі слухачів» 

Протягом року   

4 

Проведення практичних занять зі старшими навчальних груп: «Роль  

старшого навчальної групи у створенні позитивного психологічного 

клімату в колективі», «Позитивний соціально-психологічний клімат 

в колективі» 

Протягом року   

5 Перегляд відеороликів щодо випадків булінгу у закладах освіти Протягом року   

 


