
Додаток  

до розпорядження №8-р від 08.09.2021р. 

 

 

План заходів, спрямованих на запобігання 

та протидію булінгу (цькуванню) у 2021/2022 навчальному році 
№ Заходи Терміни 

виконання 

Відповідальний 

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення 

попередження насильства та булінгу (цькування) 

1 Ознайомити учасників освітнього процесу з 

нормативно-правовими актами МОН щодо 

протидії боулінгу (цькування)  

вересень Колибаб’юк С.П. 

2 Ознайомити учасників освітнього процесу з 

документацією базової структури щодо 

протидії боулінгу (цькування): Положення 

щодо протидії боулінгу (цькування) у 

Відкритому міжнародному університеті 

розвитку людини  «Україна», Порядок 

реагування на випадки боулінгу 

(цькування) та застосування виховних та 

попереджувальних заходів в університету 

«Україна», План заходів, спрямованих на 

запобігання та протидії боулінгу 

(цькування) 

вересень Колибаб’юк С.П. 

3 Підготовка розпорядження «Про протидію 

булінгу (цькування) в ІФФ Університету 

Україна» 

вересень Колибаб’юк С.П. 

 Затвердити План заходів спрямованих на 

запобігання та протидію боулінгу 

(цькування) 

вересень Чічеріна М.О. 

4 Адміністративні наради з питань 

профілактики булінгу (цькування) 

Щосеместру  Колибаб’юк С.П. 

5 Обговорення питань профілактики булінгу 

(цькування) на засіданнях кафедр 

Щосеместру Кіт Г.В. 

Тимчишин А.М. 

6 Організація механізмів звернення та 

встановлення інформаційних скриньок для 

повідомлень про випадки булінгу 

(цькування) 

Вересень Зощак Л.М. 

Чічеріна М.О. 

7 Створення розділу про профілактику 

булінгу (цькування) і розміщення 

нормативних документів на сайті закладу 

освіти 

Вересень Зощак Л.М. 

 



8 Підготовка брошури з нормативними 

документами з профілактики булінга 

(цькування) в освітньому середовищі  

Жовтень Зощак Л.М. 

Чічеріна М.О. 

9 Оформлення тематичного стенду Жовтень Зощак Л.М. 

Чічеріна М.О. 

10 Перевірка інформаційної доступності 

правил поведінки та нормативних 

документів з профілактики булінгу 

(цькування) 

Листопад Колибаб’юк С.П. 

Забезпечення створення безпечного освітнього середовища у філії 

11 Тренінги, круглі столи щодо запобігання 

булінгу (цькування) у філії 

За планом 

Куратори академічних 

гпуп 

12 Опитування учасників освітнього процесу 

«Що ми знаємо про боулінг» 

Згідно графіка 

опитувань на 

2021-2022н.р. 

Завідувачі кафедр 

13 Професійний розвиток та підвищення 

кваліфікації НПП 

1)науково-методичний та навчально-

методичний супровід підвищення 

кваліфікації щодо формування соціальних 

компетентностей та навичок запобігання та 

протидії боулінгу (цькування) 

2)включення до плану підвищення 

кваліфікації НПП підготовки з питань 

компетентностей та навичок запобігання та 

протидії боулінгу (цькування) 

Впродовж 

навчального 

року 

НПП 

Моніторинг освітнього середовища ІФФ 

14 Самооцінка закладу освіти за показниками  

безпеки, комфортності, інклюзивності 

2 рази на рік Адміністрація філії 

15 Анонімне анкетування про випадки булінгу 

(цькування)  

Грудень Куратори академічних 

груп 

16 Діагностика стосунків у закладі освіти Лютий Адміністрація філії 

17 Аналіз інформації за протоколами комісії з 

розгляду випадків булінгу (цькування) у 

філії 

Щомісяця Зощак Л.М. 

18 Підготовка звіту про виконання плану 

заходів із запобігання та протидії булінгу 

(цькуванню) у філії 

Травень- 

червень 

Завідувачі кафедр 



 


