
Додаток № 2 

до наказу Дніпропетровської  

академії музики ім. М.Глінки 

№  56/1  від « 31 » серпня 2022 року 

«Про створення безпечного освітнього 

середовища, запобігання та протидію 

проявам насильства булінгу (цькування)» 

 

 

ПЛАН 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування), 

у КВНЗ «Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки»ДОР» 

на 2022-2023 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін Відповідальний 

1. Інформаційно-просвітницькі заходи 

щодо механізму реагування на 

випадки булінгу, процедури вжиття 

заходів щодо його недопущення. 

Створення в академічних групах 

атмосфери довіри та взаємної 

підтримки, умов для дружнього 

спілкування. 

протягом 

року 

Ректорат, класні 

керівники академічних 

груп, педагогічні та 

науково-педагогічні 

працівники студентська 

колегія академії. 

 

2. Ознайомлення класних керівників 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників, з 

нормативно-правовими 

документами щодо питань протидії 

булінгу (цькування); 

- Наказ Міністерства освіти і науки 

України № 1646 від 28.12.2019р. 

«Деякі питання реагування на 

випадки булінгу (цькування) та 

застосування заходів виховного 

впливу в закладах освіти»;  

- лист Департаменту освіти  і науки 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації   

№ 770/0/211-19 від 07.02.2019;  

- лист Департаменту освіти  і науки 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації № 742/0/210-

19 від 30.01.2019р. щодо 

вересень Декан, заст. директора з 

навчальної роботи, 

завідувачі кафедр, 

голови циклових комісій 



рекомендацій для закладів освіти 

щодо застосування норм Закону 

України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькування)» 

від 18 грудня 2018р. № 2657-VІІІ; 

-  Наказ Міністерства освіти і науки 

України № 293 від 26.02.2020 «Про 

затвердження плану заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькування) в 

закладах освіти».  

 

3. Відстежування та контроль ризиків 

походження насильства та жорстокої 

поведінки серед здобувачів освіти, 

визначення причин неврівноваженої 

поведінки, агресивності, відчуття 

самотності, ізольованості, 

напруження, розчарування у них. 

протягом 

року 

Декан, заст. декана, заст. 

директора з навчальної 

роботи, класні керівники 

академічних груп, 

психологічна служба  

4. Надання соціальних та 

психологічних послуг 

здобувачам освіти, які вчинили 

булінг, стали його свідками або 

потерпілими від булінгу. 

протягом 

року 

Декан, заст. декана, заст. 

директора з навчальної 

роботи, класні керівники 

академічних груп, 

психологічна служба  

5.  Проведення профілактичних 

роз’яснювальних консультацій  в 

академічних групах щодо 

недопущення булінгу  

(цькування) й формування поваги до 

кожного здобувача освіти як до 

особистості за такими темами: 

- «Зупинимо булінг!» 

- «НІ – БУЛІНГ!»; 

- «Як не стати жертвою булінгу»; 

- «Що таке булінг? Правова 

відповідальність»; 

- «Терпимість як риса сучасної 

людини»; 

 - «Булінг. Моє життя без 

насильства»; 

 - Вирішення та недопущення 

конфліктів в академії. 

протягом 

року 

Декан, заст. декана, заст. 

директора з навчальної 

роботи, класні керівники 

академічних груп, 

психологічна служба  



6. Оформлення, опрацювання та 

відвідування здобувачами освіти 

інформаційного стенду «СТОП 

БУЛІНГ!» 

протягом 

року 

Зав.біблітекою, декан, 

заст. декана, заст. 

директора з навчальної 

роботи, класні керівники 

академічних груп, 

психологічна служба  

 

7. Лекція-бесіда для здобувачів освіти 

педагогічних та науково- 

педагогічних працівників на тему 

«Булінг: причини та наслідки.» 

протягом 

року 

Зав.біблітекою, декан, 

заст. декана, заст. 

директора з навчальної 

роботи, класні керівники 

академічних груп, 

психологічна служба 

8. Круглий стіл -опитування здобувачів 

освіти щодо випадків булінгу в 

академії. 

 

протягом 

року 

Студентська колегія 

академії 

9. Координація дій між суб’єктами 

реагування на випадки булінгу 

 

протягом 

року 

Проректор з навчально-

виховної діяльності, 

директор фахового 

музичного коледжу 

10. Тренінг-практикум «Профілактика 

булінгу в освітньому середовищі» 

для здобувачів освіти педагогічних 

та науково- педагогічних 

працівників 

протягом 

року 

Психологічна служба 

11. Зустріч здобувачів освіти зі 

студентською колегією з 

висвітленням теми: «Булінг. Основні 

ознаки, види та відповідальність». 

грудень, 

квітень  

Декан, студентська 

колегія академії 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


