Заходи розроблені на виконання листа
Міністерства освіти і науки України «Про
створення безпечного освітнього середовища
в закладі освіти та попередження і протидії
булінгу (цькуванню) від 14.08.2020 № 1/9-436

№
з/п
1.

2.

Термін

Заходи
Презентація

«Стратегії

виконання
профілактики

Відповідальні

Вересень-

Соціальний

булінгу в умовах ЗВО

Жовтень

педагог

Ознайомлення з правилами поведінки під

Вересень-

Куратори,

час освітнього процесу та відповідними

Жовтень

наставники груп

Вересень

Працівники

санкціями за їх порушення, безпечними
способами повідомлення про випадки
булінгу (цькування) або інші прояви
насильства здобувачами освіти
3.

Розміщення на сайтах закладів освіти
інформації про права людини та права

соціально-

дитини в цифровому середовищі для всіх

психологічної

учасників освітнього процесу
4.

служби

Проведення просвітницького заходу на
тему:

«Як

діяти

під

час

повітряної

Протягом

Працівники

року

соціально-

тривоги»

психологічної
служби

5.

Упровадження тренінгового курсу,
розробленого в межах Програми МОН
України/ АПН України/ ПРООН в Україні/
ЮНЕЙДС, «Сприяння просвітницькій
роботі «рівний – рівному» серед молоді
України щодо здорового способу життя».

Протягом

Практичний

року в режимі

психолог

онлайн

6.

Проведення тренінгових занять на тему:

Протягом

Практичний

«Вміння сказати «ні», «Вміння приймати

року

психолог

Протягом

Практичні

року

психологи,

рішення та брати на себе
відповідальність»
7.

Проведення просвітницьких заходів на
тему: «Профілактика булінгу в освітньому
середовищі»

8.

соціальний педагог

Проведення тренінгових занять на тему:

Протягом

Практичні

«Булінг. Мобінг. Газлайтинг. Прояви та

року

психологи,

попередження»
9.

Проведення тренінгових занять з метою
згуртованості студентської групи, а також

соціальний педагог
Протягом

Практичні

року

психологи,

спрямованих на полегшення процесу

соціальний педагог

адаптації.
10.

Проведення бесід з метою профілактики

Протягом

Практичні

насильства та жорстокої поведінки серед

року

психологи,

студентської молоді.

11.

Проведення бесід з метою розвитку
толерантності у спілкуванні.

соціальний педагог
Протягом

Практичні

року

психологи,
соціальний педагог

12.

Проведення бесід та лекцій (тренінгів) за
темою «Синдром відкладеного життя»

Протягом

Практичні

року

психологи,
соціальний педагог

13.

Проведення інформаційних бесід щодо
попередження торгівлі людьми та іншими
негативними проявами під час воєнного
стану, вимушеної еміграції з окупованих
територій та зони бойових дій

Протягом

Практичні

року

психологи,
соціальний педагог

14.

Проведення психологічних хвилинок з

Протягом

Практичні

усіма учасниками освітнього процесу для

року

психологи,

підтримки емоційного стану
15.

з

Work-shop

соціальний педагог

профілактики

булінгу

(цькуванню) на різних базах проходження

Протягом

Методисти

року

практики

педагогічної практики
16.

Діагностика учасників освітнього процесу

Протягом

Працівники

щодо створення безпечного освітнього

року

соціально-

середовища

в

закладах

освіти

та

психологічної

попередження булінгу
17. Проведення

навчальних

служби
Протягом

Практичний

науково-педагогічних

року, за

психолог

працівників щодо запобігання булінгу

запитом

педагогічних

та

семінарів для

(цькування) та заходи реагування

18.

Профілактичний

захід

«Як

не

стати

жертвою булінгу!»

19.

Проходження
«Протидія

та

онлайн-курсів

на

попередження

теми

булінгу

Протягом

Куратори та

року

наставники

Протягом

Учасники

року

освітнього процесу

(цькуванню)»

20.

Проведення тренінгових занять з метою
формування навичок стресостійкості,
конструктивного спілкування, безпечної
поведінки, ціннісного ставлення до
особистого життя і здоров’я, життя і
здоров’я оточуючих, бажання вести
здоровий спосіб життя.

Протягом

Практичні

року

психологи,
соціальний педагог

21.

Проведення профілактичного заходу на
тему: «Протидія та профілактика

Протягом

Практичний

року

психолог

конфліктів з близькими людьми».
22.

Тренінгове заняття «Профілактика булінгу
засобами

тренінгової

роботи

серед

Протягом

Працівники

року

соціально-

студенської молоді»

психологічної
служби

23.

Проведення семінару-тренінгу на тему:
«Первинна соціальна профілактика

Протягом

Практичні

року

психологи,

торгівлі людьми» в рамках «Тижня

соціальний педагог

запобігання протидії торгівлі людьми».
24.

Підвищення

кваліфікації

(науково-педагогічних)
закладів

освіти,

учасників

педагогічних

Протягом

працівників

року

обізнаності

освітнього

Завідувачі кафедр

інших

процесу

щодо

захисту персональних даних:
- Освітній серіал «Персональні дані» на
онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта»
25.

Кураторська
попередження

година

«Шляхи

булінгу,

подолання

За запитом

Куратори,
наставники груп

наслідків»
26.

Зустріч з представниками громадських
організацій з питань протидії булінгу

Протягом

Культорганізатори,

року

соціальнопсихологічна
служба

27.

Круглий стіл «Професійна компетентність
фіхівців

з

соціальної

роботи

щодо

підтримки дитини, яка стала жертвою
булінгу»

Протягом

Завідувач кафедри

року

соціальної роботи

28.

Круглий стіл «Методики корекції щодо
суб'єктів соціального булінгу»

Протягом

Завідувач кафедри

року

корекційної освіти
та спеціальної
освіти

29.

Науково-методичний

семінар

«Антибулінгова політика в Україні»

Протягом

Завідувачі кафедри

року

соціальної роботи
та кафедри історії
та суспільноекономічних
дисциплін

30. Онлайн-опитування студентів та науковопедагогічних

Протягом

Практичний

щодо

року

психолог

очима

Протягом

Працівник

року

соціально-

працівників

профілактики булінгу
31. Дискусія

«Проблема

булінгу

підлітків»

психологічної
служби
32.

Науково-практичний

семінар

«Генеза

подолання булінгу (цькування): тенденції

Протягом

Завідувачі кафедр

року

та перспективи»
33.

Онлайн-презентація

«Кібербулінг

в

освітньому середовищі»
34.

Тренінг

на

тему

«Булінг,

мобінг,

газлайтинг, харасмент, абьюз – важлива

Протягом

Завідувач кафедри

року

інформатики

Протягом

Завідувачі кафедр

року

проблема сьогодення»
35. Лекція-дискусія
захист

дітей,

(цькування)»

«Соціально-правовий
які

зазнали

булінгу

Протягом

Завідувач кафедри

року

історії та
суспільноекономічних
дисциплін

36.

Виставка робіт присвячена проблематиці
булінгу в освітньому середовищі

37.

38.

Протягом

Студрада

року

Конкурс плакатів «Стоп булінг»
Конкурс соціальної реклами «Запобігання
булінгу»

39. Вебінар «Моделі та технології соціальної
роботи з питань запобігання булінгу за

Протягом

Куратори та

року

наставники груп

Протягом

Завідувач кафедри

року

соціальної роботи

Протягом

Завідувач кафедри

року

соціальної роботи

Протягом

Завідувач кафедри

року

педагогіки,

кордоном»
40. Практичні

кейси

з

ситуаціями

щодо

запобігання булінга для обговорення зі
здобувачами вищої освіти

психології,
початкової освіти
та освітнього
менеджменту

41. Проблема

булінгу

в

інклюзивному

освітньому середовищі
42. Зустріч-нарада
ефективності
безпечного

з

метою

заходів
освітнього

щодо

обговорення
створення

середовища

в

закладі освіти та попередження і протидії
боулінгу (цькуванню)

Протягом

Завідувач кафедри

року

соціальної роботи

Травень

Проректор з
науковопедагогічної
роботи

