
 

№ 
з/п 

Найменування заходів Строк 

виконання 
Виконавець Відмітка про 

виконання 

1 Забезпечити контроль за дотриманням 

законодавчих та нормативно-правових 

документів України керівниками закладу, 

структурних підрозділів, науково-педагогічними 

та іншими працівниками закладу; запобіганням  

та протидію булінгу (цькуванню) в освітньому 

процесі закладу 

Протягом 

року 
Сабадишин Р.О. 

Карпюк Н.В. 
заступники директора, 
керівники структурних 

підрозділів  

 

2 З метою створення безпечного освітнього 

середовища в навчальному закладі запровадити 

комплексний підхід у сфері запобігання та 

протидії прояву булінгу (цькуванню) за двома 

напрямами: управлінський та просвітницький 

Протягом 

року 
Сабадишин Р.О. 

Бухальська С.Є. 

заступники директора, 
керівники структурних 

підрозділів  
 

 

3 Перевірити приміщення, територію навчального 

закладу з метою виявлення місць, які потенційно 

можуть бути небезпечними та сприятливими для 

вчинення булінгу; посилити спостереження за 

Протягом року  заступники директора, 

завідувачі навчальних 

корпусів, гуртожитків, 

керівники структурних 

 



місцями загального користування (їдальні, 

коридори, роздягальні, подвір’я, технічні 

приміщення) 

підрозділів  

4 Проводити у всіх структурних підрозділах  

роз'яснювальну роботу, звернувши увагу 

викладацького складу на розвиток і утвердження 

партнерських, чесних і доброзичливих стосунків 

із студентством. Попередити факти тиску на 

студентів, які інформують керівництво вищого 

навчального закладу про факти булінгу в 

навчальному закладі 

Протягом 

року  
Сабадишин Р.О. 

заступники директора, 
керівники структурних 

підрозділів  
голови циклових 

предметних комісій 
класні керівники, 

куратори 

  

 

5 Організувати і провести в студентських групах 

профілактичні бесіди на тему: “Про 

відповідальність студентів за здійснення  

булінгу” 

Лютий 2019 
  

Бухальська С.Є. 
соціальний педагог, 

практичний психолог 
класні керівники, 

куратори 

студентських груп  

 

6 Розглянути на засіданнях органів студентського 

самоврядування питання: “Про запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в освітньому 

процесі  КЗВО «Рівненська медична академія» 

РОР” 

Лютий 2019    Сабадишин Р.О. 
Бухальська С.Є. 
Мельничук Н.М. 
 Фурдись Юлія 

 

7 Проводити в студентських групах тематичні 

години спілкування про дотримання прав 

людини, толерантної поведінки, 

недискримінації, взаємоповаги і співробітництва  

Протягом 

року 
Бухальська С. Є. 
класні керівники, 

куратори 

студентських груп  
  

 



8 Надавати соціально-психологічні консультації 

студентам, які зазнали впливу булінгу 
 Протягом 

року 

Басюк Л.М. 
Мельничук Н.М. 

   

 

9 Забезпечити функціонування у закладі  

“Скриньки довіри” та електронної скриньки 

onepravo @ukr.net, об’єктивний та дієвий 

розгляд звернень громадян з питання булінгу 

Протягом 

року 
Сабадишин Р.О. 

Карпюк Н.В. 
  

 

 

Вик. Бухальська С.Є. 

          Карпюк Н.В. 


