План заходів,
із запобігання та протидії булінгу (цькуванню)
у КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка»
№з/п
Захід
Дата
Відповідальний
1
Інформувати педагогічних працівників коледжу
Лютий,
Крамська З.М.,
про законодавство України щодо протидії
2019,
Дзисюк М.В.,
булінгу (цькуванню), його недопущення та
щорічно Поштарук Л.І.,
запобігання
серпень Сидорчук Л.П.,
Вишневецька Л.Г.
2
Інформувати батьків здобувачів освіти коледжу
Шорічно, Поштарук Л.І.,
про законодавство України щодо протидії
вересень Сидорчук Л.П.,
булінгу (цькуванню), його недопущення та
Вишневецька Л.Г.
запобігання
3
Провести виховні години в академічних групах з Щорічно,
Класні керівники
інформування студентів щодо недопущення та
вересень,
запобігання булінгу (цькуванню)
січень
4
Забезпечити захист учасниківосвітнього процесу Постійно Крамська З.М.,
від будь-яких форм насильства та експлуатації,
Дзисюк М.В.,
у тому числі булінгу (цькування), дискримінації
Поштарук Л.І.,
за будь-якою ознакою, від пропаганди та
Сидорчук Л.П.,
агітації, що завдають шкоди здоров’ю.
Вишневецька Л.Г.
5
Повідомляти уповноважені підрозділи органів
Постійно Крамська З.М.,
Національної поліції України та служби у
Дзисюк М.В.,
справах дітей про випадки булінгу (цькування) в
Поштарук Л.І.,
коледжі
Сидорчук Л.П.,
Вишневецька Л.Г.
6
Забезпечити соціально-педагогічний патронаж
Постійно Панченко Н.С.
взаємодії коледжу, сім’ї і суспільства у
вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до
умов соціального середовища,
профілактику та запобігання булінгу
(цькуванню), надання консультативної
допомоги батькам, психологічного супроводу
здобувачів освіти, які постраждали від булінгу
(цькування), стали його свідками або вчинили
булінг (цькування).
7
Надавати батькам осіб, які постраждали від
За
Крамська З.М.,
булінгу (цькування), стали його свідками або
запитом, Дзисюк М.В.,
вчинили булінг (цькування), в установленому
постійно Поштарук Л.І.,
порядку інформацію про діяльність коледжу, у
Сидорчук Л.П.,
тому числі щодо надання соціальних та
Вишневецька Л.Г.
психолого-педагогічних послуг про результати
навчання своїх дітей (дітей, законними
представниками яких вони є) і результати
оцінювання якості освіти у коледжі та його
освітньої діяльності.
8
Забезпечити розгляд заяв про випадки булінгу
Постійно Чепка О.В.,
(цькування)здобувачів освіти, їхніх батьків,
Крамська З.М.,
законних представників, інших осіб для
Дзисюк М.В.
прийняття рішення за результатами проведеного
розслідування і забезпечення повного та
неупередженого розслідування випадків булінгу
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(цькування) стосовно дитини або будь-якого
іншого учасника освітнього процесу.
Вивчити причини та умови виникнення
можливих ситуацій, а також ймовірних ризиків
проявів протиправної поведінки (насильницької
поведінки).
Формувати стійке переконання в учасників
освітнього процесу щодо неприпустимості
булінгу (цькування) в міжособистісних
стосунках і мати практичний характер
(забезпечувати набуття умінь та навичок
ненасильницької поведінки).
Проводити тренінги, тематичні зустрічі та
заняття, круглі столи, бесіди, консультації,
спільні перегляди та обговорення тематичних
відеосюжетів всіма учасниками освітнього
процесу, щодо ненасильницьких методів
поведінки та виховання, вирішення конфліктів,
управління власними емоціями та подолання
стресу тощо
Провести перевірку приміщень, території
коледжу з метою виявити місця, які потенційно
можуть бути небезпечними та сприятливими для
вчинення булінгу (цькування), та організацію
належних заходів безпеки (пости охорони,
контрольно-пропускний режим, спостереження
за місцями загального користування (їдальня,
коридори, роздягальні, спортивний майданчик,
подвір’я тощо) і технічними приміщеннями).
Проводити регулярний моніторинг безпечності
та комфортності коледжу та освітнього
середовища шляхом опитування, анкетування та
вжиття відповідних заходів реагування.
Рекомендувати педагогічним працівникам
коледжу пройти он-лайн курс «Протидія та
попередження булінгу (цькуванню) в закладах
освіти» за посиланням: https: // prometheus. org.
ua/courses/ (розділ «Відкрито реєстрацію») з
метою навчитися розпізнавати ситуації булінгу
(цькування) та вчасно і правильно реагувати на
його прояви в освітньому середовищі.
Організувати підвищення кваліфікації
практичного психолога, соціального педагога із
формування вмінь і навичок щодо виявлення,
протидії та попередження булінгу (цькування).
Заступник директора
з соціально-гуманітарної та виховної роботи

Щорічно,
вересень,
січень

Поштарук Л.І.,
Сидорчук Л.П.,
Вишневецька Л.Г.

Постійно

Поштарук Л.І.,
Сидорчук Л.П.,
Вишневецька Л.Г.,
класні керівники

Протягом
року

Поштарук Л.І.,
Сидорчук Л.П.,
Вишневецька Л.Г.,
Піковець Н.В.,
Панченко Н.С.,
класні керівники

Щорічно,
вересень,
січень

Поштарук Л.І.,
Сидорчук Л.П.,
Вишневецька Л.Г.

Щорічно

Дзисюк М.В.,

Піковець Н.В.,
Панченко Н.С.
Лютий
2019

За
графіком

Поштарук Л.І.,
Сидорчук Л.П.,
Вишневецька Л.Г.

Піковець Н.В.,
Панченко Н.С.

Дзисюк М.В.

