
 
 

 

 

 



Додаток №1 до наказу №190-о  

від 11 вересня 2021 року 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо запобігання та протидії булінгу 

в Тульчинському фаховому коледжі культури 

на 2021-2022 навчальний рік 
№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

1. Проведення правопросвітницьких заходів в 

рамках Всеукраїнського тижня з протидії 

булінгу спрямованих на інформування 

учасників освітнього процесу про 

запровадження адміністративної 

відповідальності за вчинення булінгу та 

формування нетерпимості до цього явища 

вересень - 

жовтень 

керівники 

академічних груп, 

практичний 

психолог  

2. Розробка інформаційно-методичних 

рекомендацій до проведення виховних 

занять з профілактики та подолання 

булінгу в коледжі культури 

жовтень - грудень практичний 

психолог 

3. Розміщення на інформаційних стендах 

матеріал для учасників освітнього процесу 

«Кібер-булінг, або агресія в інтернеті. 

Способи розпізнання і захист», 

«Формування превентивного виховного 

середовища загальноосвітнього 

навчального закладу»  

протягом 1 

семестру 

практичний 

психолог 

4. 

 

Проведення психодіагностичних методик 

на визначення мікроклімату в навчальних 

групах І-ІV курсів 

листопад практичний 

психолог 

5. Проведення виховних годин, години 

спілкування, просвітницьких занять з 

профілактики булінгу в освітньому 

середовищі для здобувачів освіти І-IV 

курсів відповідно до виховних планів 

керівників академічних груп та річного 

плану практичного психолога. 

протягом року керівники 

академічних груп, 

практичний 

психолог 

6. Розміщення на сайті коледжу матеріалів 

«Як виявити жертву цькування. Алгоритм 

для батьків». 

протягом 

2 семестру 

практичний 

психолог 

7. Консультація та корекція учасників 

освітнього процесу щодо явища булінг, 

вчинення протиправних дій та їх наслідків. 

протягом року керівники 

академічних груп, 

практичний 

психолог 

8. Індивідуальна робота в академічних групах 

х особами «групи ризику» з питань 

попередження насильства. 

протягом року керівники 

академічних груп, 

практичний 

психолог 

9. В разі виявлення фактів насильства над 

учасниками освітнього процесу 

повідомляти уповноважені підрозділи 

органів Національної поліції України та 

Служби у справах дітей. 

за запитом Дирекція 

 



 

 

Додаток №2 до Наказу №190-о 

від 17 вересня 2021 року 

 

 

Склад 

комісії Тульчинського фахового коледжу культури 

з розгляду випадків булінгу серед учасників 

освітнього процесу на 2021-2022 начальний рік 

 

 

Трачук Л.Д. – директор коледжу, голова комісії 

Омельченко С.В. – заступник з навчально-виховної роботи 

Кочелаба О. С. – відповідальна за виховну роботу 

Погребняк Г.О. – завідувач денним відділенням 

Пересуньмо О.Є. – практичний психолог коледжу 

Козоріз А. – голова студентського комітету 

Маткарімов А.Н. – голова студентського профспілкового комітету 

Пересунько В.М. – голова профспілкового комітету працівників коледжу 

Петраковська В.В. – голова методобʼєднання керівників академічних груп 

 


