


ПЛАН 

в КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака» на 2021-2022 навчальний рік 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Проведення просвітницької діяльності, 

яка спрямована на формування 

негативного ставлення до 

протиправних дій 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 
Куратори груп 

2. Проведення просвітницької роботи 

серед керівників груп всіх відділень з 

метою профілактичної роботи щодо 

виявлення випадків булінгу серед 

здобувачів освіти 

Протягом 

року 

Заст.директора 

з виховної 

роботи 
Практичний 

психолог 

Куратори груп 
3. Обстежувати житлово-побутові умови 

проживання студентів у гуртожитку та 

в приватному секторі,які потребують 

підвищеної уваги, сімей, що опинилися 

у складних сімейних обставинах 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

Куратори груп 

4. Проведення моніторингу ризиків 

виникнення всіх форм насильства серед 

студентської молоді, діагностика 

причин тривожності та агресивності 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 
Куратори груп 

5. Діагностика стану психологічного 

клімату в академічних групах 
Жовтень-

листопад 

Практичний 

психолог 
6. Проведення виховних годин, 

просвітницькі заходи в рамках 

правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції « Я маю 
право». Провести Всеукраїнський 

тиждень з протидії булінгу 

18.10.-

22.10.2021р. 
Практичний 

психолог 

Куратори груп 

7. Проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня «Стоп булінгу» 

10.12.2021-

14.12.2021 
Заст.директора 

з виховної 

роботи 

Практичний 
психолог 

Куратори груп 
8. Проведення змістовного дозвілля 

студентської молоді у вільний від 

занять час,культурно-мистецьких 

Протягом 
року 

Заст.директора 
з виховної 



акцій,спортивних змагань,туристичних 

подорожей 
роботи 

Практичний 

психолог 

Куратори груп 
9. Довести до відома всіх учасників 

освітнього процесу про обов»язок 

повідомляти психологічну службу 

коледжу про випадки булінгу 

(цькування),учасниками чи свідками 

якого були або мають підозри про його 

вчинення 

до 

22.11.2021р 
Заст.директора 

з виховної 

роботи 

Практичний 
психолог 

Куратори груп 

10. Моніторинг відвідування студентів Протягом 

року 

Заст.директора 

з виховної 
роботи 

Практичний 

психолог 
Куратори груп 

11. Співпраця з працівниками юстиції, 

правоохоронних органів,служби у 

справах дітей з питань правової освіти 

та профілактики правопорушень 

Протягом 

року 

Заст.директора 

з виховної 

роботи 

 
12. Довести до відома кураторів груп наказ 

МОН України №844 від 25.12.2006року 

« Попередження насильства в сім»ї». 

Вересень 

2021р 
Заст.директора 

з виховної 
роботи 

 
13. Забезпечити неухильне виконання  

працівниками коледжу Конвенції ООН 

«про права дитини», Закону України 

«Про охорону дитинства» законодавств 

України у галузі освіти в частині 

збереження фізичного, духовного, 

психічного здоров»я та поваги до 

людської гідності 

Постійно Директор 

коледжу 

14. Забезпечити негайне надання 

інформації про  виявлені факти 

відповідним правоохоронним органам 

Постійно Директор 

коледжу 

15. Під час освітнього процесу 

пропагувати формування навичок 

здорового способу життя серед 

молоді,запровадження високої 

педагогічної культури,толерантного 

ставлення до всіх учасників освітнього 

процесу 

Постійно Куратори груп 



16. Моніторинг інтернет сторінок, 

проведення інформаційної роботи 

через медійні засоби 

Протягом 
року 

Куратори груп 

17. Проводити виховні години та тренінги 

в академічних групах з питань 

попередження домашнього насильства 

Постійно Практичний 

психолог 
Куратори груп 

18. Забезпечити раннє виявлення сімей, в 

яких може виникнути реальна загроза 

вчинення насильства в сім»ї 

Постійно Куратори груп 

19. Провести опитувальник для студентів 

та викладачів коледжу щодо проявів 

психологічного насильства в коледжі та 

за його межами 

Листопад 

2021р 
Практичний 

психолог 

 

20. Проводити профілактичні бесіди про 

попередження булінгу (цькування), 

жорстокого поводження та насильства 

в студентському середовищі, вдома та в 

громадських місцях 

Постійно Практичний 

психолог 
Куратори груп 

21. Психодіагностична робота зі 

студентами щодо виявлення  

схильності до девіантної поведінки 

студентів 

За потребою Практичний 

психолог 

 

22. Моніторинг взаємовідносин учасників 

освітнього процесу в мікрогрупах та за 

місцем проживання 

Протягом 
року 

Практичний 
психолог 

Куратори груп 
23. Спільні зустрічі з представниками 

ювенальної превенції  Національної 

поліції України з просвітницької 

роботи з питань запобігання і протидії 

булінгу 

Протягом 

року 

Заст.директора 

з виховної 
роботи 

Практичний 
психолог 

Куратори груп 
24. Психологічний супровід студентів , які 

вчинили булінг (цкування), насильство, 

стали його свідками або постраждали 

від булінгу 

За потребою, 

протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 

25. Розробка методичних рекомендацій, 

порад для кураторів груп,батьків, 

студентів щодо попередження та 

протидії булінгу ,насильству, 

жорстокому проводженні в сім»ї, в 

студентському середовищі 

За потребою, 

протягом 

року 

Практичний 

психолог 

 

26. Проведення бесід зі студентами про 

дотримання правил внутрішнього 

розпорядку в коледжі а також 

Кожного 

семестру 
Куратори груп 



інструктаж правил поведінки 

27. Моніторинг виявлення студентів, що 

схильні до  суїцидальних тенденцій 

протягом 

року 
Практичний 

психолог 

 
28. Проведення виховних годин, 

бібліотечних виставок  літератури на 

тему «Моє майбутнє. Перспективи  

розвитку особистості.», «Мистецтво 

спілкування», «Історії із життя 

видатних людей» 

протягом 

року 
Практичний 

психолог 
Куратори груп 

 

Практичний психолог коледжу                                Наталія БІЛИНСЬКА 

 

 

 


