
                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 
       Директор ДПТНЗ „ХВПУ СП” 
       ______________ Матвійчук Л.І. 
       „___”__________2021 р. 
 

 

План заходів 
 спрямованих на запобігання та протидію булінгу в 

ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище послуг» 
на 2021- 2022 н.р. 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Термін 
виконання 

1. Організація комплексної 
систематичної інформаційно-
профілактичної роботи з 
залученням спеціалістів 
закладів охорони здоров′я 
(Центру соціальних служб для 
сім′ї, дітей та молоді, органів 
внутрішніх справ, «Благо», 
«Парус», «Каритас Україна»). 

Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог, 

спеціалісти 
закладів 

Вересень-грудень 
2021р. 

2. Організація та проведення 
тиждня профілактики булінгу 
«СТОП БУЛІНГ»: 

- Виховна бесіда з 
елементами тренінгу 
«Кібербулінг», як 
вберегтись!? 

- Зустріч з представниками 
Ювенальної превенції 
Московського ВП ГУНП 
в Харківській області, з 
питань відповідальності 
за булінг. 

- Тренінгове заняття 
«Профілактика насилля в 
навчальному закладі. 
Булінг» 

- Форум - театр «Я проти 
булінгу» 

Заступник 
директора з 

НВихР, соц. пед 
 

Громадська 
організація 

«Карітас Харків» 
 

Представники 
ювенальної 
превенції 

 
Представники 

ювенальної 
пробації 

 
Громадська 
організація 

«Благо» 

Вересень 2021 



№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Термін 
виконання 

3. Психологічне консультування 
учнів 

Практичний 
психолог 

Постійно 

4. Анкетуваня учнів: «Що я знаю 
про булінг» 

соціальний 
педагог 

Жовтень-
листопад 2021 р. 

5. Психологічна корекція 
емоційних розладів особистості 
(зняття м′язового та емоційного 
напруження, підвищення 
самооцінки, навчання 
конструктивним поведінковим 
реакціям) 

Практичний 
психолог 

Постійно 

6. Проведення першої сесії 
тренінгу «Профілактика булінгу 
серед учнів» 
 

Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог 

Січень-лютий 
2022 р. 

7. Розробка та розповсюдження 
буклетів «Безпека в цифровому 
середовищі». 

Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог 

Січень-лютий 
2022 р. 

8. Проведення циклу бесід з 
учнями про цінність 
особистості й життя: 
- «Ціннісні орієнтації молоді»; 
- «Цінність мого життя»; 
- «Я маю право відчувати і 
висловлювати свої почуття» 

Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог 

 
 
 

Лютий 2022 р. 
Березень 2022 р. 
Квітень-травень 

2022р. 
9. Проведення другої сесії 

тренінгу «Профілактика булінгу 
серед учнів» 

Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог 

Березень-квітень 
2021 р. 

10. Відеолекторій на тему: 
«Наслідки прояву явища 
булінгу».  
 

Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог, 

вихователі. 

Лютий-травень 
2022 р. 

11. Проведення тренінгу «Протидія 
соціальному тискові і 
маніпуляціям» - перша сесія. 

Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог 

Лютий 2022 р. 



№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Термін 
виконання 

12.  Бесіда: «Життя без насильства» 
  
 

Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог, нарколог. 

 

Лютий 2022р. 

13. Проведення тренінгу «Протидія 
соціальному тискові і 
маніпуляціям» – друга сесія. 

Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог. 

Березень 2022 р. 

14. Профілактичні бесіди з 
батьками учнів. 

Практичний 
психолог. 

Постійно 

15. Проведення цикл бесід з 
залученням спеціалістів 
закладів охорони здоров′я: 

- «Запобігання торгівлі 
людьми», «Експлуатація 
дитячої праці» («Благо»); 

-  «Єдність прав і 
обов’язків», «Посієш 
вчинок – виросте звичка» 
(органи внутрішніх 
справ);  

-  «Чоловік і жінка – різні, 
але рівні», («Благо», 
«Каритас»); 

- «Проблема насильства в 
сім′ї та жорстокості 
неповнолітніх» 
(провідний спеціаліст 
ССД). 

Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог, нарколог, 

спеціалісти 
закладів охорони 

здоров′я 

Лютий-грудень 
2022 р. 

16. Командна робота учнів на тему: 
«Наше життя в позаурочний 
час» 

Практичний 
психолог, 

соціальний 
педагог, 

вихователі. 

Протягом року 

 
 
Заступник директора з НВихР     _________        О.В. Щербакова 
Практичний психолог                   _________        Л.В.  Вишневська 
Соціальний педагог                      __________       Т.Ю. Курганська    


