
ПЛАН  
щодо запобігай н 

Івано-Франківському наніон 
на 2022/ 202

ЗАХОДІВ  
и та протидії  булінгу в 
альному медичному університеті  

З навчальний рік

№  з/п Назва зах оду
Термін

Виконавцівиконання

Н ормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження
насильства та булінгу

Нормативно-правове визначення  
булінгу згідно чинного  
законодавства:
Закон України «1 Іро внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо протидії булінгу (цькуванню)» 
h ttp s ://zakon.rada.gov.Ua/llaws/show/2657
-19#Text
Закон України «Про 
освіту» https://zakon.rad 
how/2145-19#Text

Рекомендації MOH тцод 
норм Закону України « 
змін до деяких законода 
України щодо протидії і 
(цькуванню)» від 18гр 
Лд2657-VIII. https://bit.lv

a.gov.ua/laws/s

з застосування 
Іро внесення 
зчих актів 
удінгу
/дня 2018 року 
3hUcrtS

8-13/669-Лист від 11.02.2019 № 01 
Про алгоритм дій у разі виявлення 
ознак чи фактів насильства, у тому 
числі булінгу щодо дітег

Січень 2023 
року

ЛистМ О Н У  від 14.08.2С 
Про створення безпечно 
середовища в закладі ост 
попередження і протидії 
(цькуванніо) hups: bi1, 1у

№ 1/9-436 
о освітнього 
іти та 
булінгу 
'31Р 8 v k і

Адміністрація 
коледжу, 

заступник 
ректора з 
виховної 
роботи

Донесення до відома 
поведінки студентам 
акад ем іч ни х  г р у п а х_

іравил
Січень 2023 

року

Куратори,
студенти,
батьки

https://zakon.rada.gov.Ua/l
https://zakon.rad
https://bit.lv


3.
Організація механізм 
та встановлення інфс 
скриньок для повідог 
випадки булінгу (ціь

і в звернення 
фмаційних 
члень про 
;ування)

Впродовж
року

Психолог,
куратори

4.
Створення (або онов 
розділу про профілаї 
булінгу (цькування

v  j  \  j

нормативних до куме 
закладу освіти

лення) 
стику 

розміщення 
нтів на сайті

Січень 
2023року

Відповідальний 
за роботу сайту

5.
Облаштування інфор 
стендів в навчальний 
навчального закладу 
контактів різномані г 
соціальних служб, яь 
займаються справам 
неповнолітніх

імаційних 
корпусах 

, доступ до 
них 
сі 
и

Січень- 
червень 

2023 року

Заступник 
ректора з 
виховної 
роботи, 

адміністрація 
коледжу

Практична реалізація заходів,  
булінгу в Івано-Франківськом

спрямованих на запобігання та протидію  
і  національному медичному університеті

6.
Підготовка пам'яткі- 
про порядок реї 
способи повідом 
випадки булінгу 
щодо дітей, заходь 
надання допомоги ді

для батьків 
гування та 
тення про 

(цькування) 
захисту та 

тям

січень

Заступник 
директора з 

виховної 
роботи

7. Проведення 
семінарів для викл 
запобігання булінгу 
та заходів реагуванн

навчальних 
адачів щодо 

(цькування)

Лютий- 
березень 

2023 року

Заступникj

директора з 
виховної 
роботи, 

заступник 
ректора з 

вихоновної 
роботи 

практичний 
психолог

8. Тренінг для викл 
запобігання булінг> 
у закладі освіти

адачів щодо 
(цькування)

Впродовж
року

практичний
психолог

9. Співбесіда з куратор 
результатами діагно 
колективу академічг

>Е)ми за 
стики 
юї групи

Щомісяця
Деканат,

практичний
психолог

10. Консультування кур 
в и кл адач і в п ракти ч 
ПСИХОЛОГОМ  3 пробл( 
ситуацій.

а торі в та 
шм 
ЇМ них

Постійно

практичний 
психолог, 
заступник 

директора з



виховної
роботи

11.
Обговорення мі крок 
групах,визначення 
ко н фл і ктн и х ситу а ц 
ознак булінгу або з в 
конфлікту серед уча 
освітнього процесу.

лімату в 
га усунення 
ій,виявлення 
ичайного 
сників

Постійно

Директор, 
заступник 
ректора з 
виховної 
роботи, 

завідувачі 
відділеннями

12.
"Гема ги ч н і батькі вс ь 
виробничі збори

кі збори,
Впродовж
навчального
року

деканати

13. Дебати: «Право на 
життя»; освітньо-пр 
інтелектуальні ігри 
закладу освіти

риватне 
рвові
для студентів
..........................

Згідно
планів

виховної
години

куратори

14. Перегляд відеороли 
Вуйчич про булінг "у

[сів «Пік 
школі»,

Згідно
планів

виховної
години

Куратори
«Булінг у школі та я К 3 ним
боротися -  говорим<3 3

азидентаУповноваженим Гір
України..», «Зупини с о S

Q 2 О Ч
л

Історія про Булінг і Кібербулінг».
15. Консультування бат 

захисту прав та інте
Аків щодо 
ресів дітей

Впродовж
року

практичний
психолог

16. Проведення консулі 
психолога з питань 
батьків з дітьми

Ггацій
взаємин

Впродовж
року

практичний
психолог


