ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора ВСП ПЗВО
“Фахового коледжу КиМУ”
“__30__” квітня 2021 р.
План заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню)
у ВСП ПЗВО «Київський міжнародний університет» - « Фаховий Коледж
Київського міжнародного університету»
№
з/п
1.

2.

Назва заходу
Проведення засідання кураторів груп для
обміну досвідом протидії проявам
насильства в кураторських групах
Конкурс соціальної реклами «Зупинимо
булінг»

Термін
Відповідальний
виконання
Постійно
Куратори груп,
психолог
І семестр

3.

Діагностика стану психологічного клімату
груп

Двічі на рік

4.

Проведення заходів в рамках
Всеукраїнського тижня права «Стоп
булінгу»
Довести до відома студентів, викладачів
працівників коледжу, батьків та інших
учасників освітнього процесу щодо їх
обов’язку повідомляти керівника закладу
про випадки булінгу (цькування),
учасниками або свідками якого вони стали,
або підозрюють про його вчинення по
відношенню до інших осіб
Виступи провідних спеціалістів у системі
профілактичної роботи щодо подолання
різноманітних форм агресивної поведінки

10-14
грудня

«Протидія та попередження булінгу
(цькуванню) в закладах освіти» курс
Prometheus
Заняття за програмою «Особиста гідність.
Безпека життя. Громадянська позиція»
Провести заняття «Вирішення конфліктів
мирним шляхом. Базові навички медіації »

Березень

5.

6.

7.

8.
9.

ЦК з
журналістики та
аудіовізуального
мистецтва
Викладачі,
психолог,
куратори груп
ЦК з права

до 01
жовтня

Адміністрація
коледжу

Протягом
року

Запрошені:
- Служба у
справах дітей;
- представники
Національної
поліції України
Психолог,
куратори груп

Грудень

Психолог

Березень

Психолог

10.

Перегляд кінострічок відповідної
кінотематики

Протягом
року

11.

Інформаційна робота через інтернет
сторінки
Консультативний пункт «Скринька довіри»

Протягом
року
Постійно

Інтерактивне заняття “Я вмію себе
захистити”
Оновлювати інформацію на сайті коледжу:
- процедуру подання учасниками освітнього
процесу заяв про випадки булінгу в коледжі
та порядок реагування на доведені випадки
булінгу, відповідальність осіб, причетних до
булінгу;
- правила поведінки студентів;
- корисні посилання для студентів, батьків,
викладачів щодо протидії булінгу
Профілактичні бесіди про попередження
булінгу (цькування), жорстокого
поводження та насильства в студентському
середовищі, вдома і громадських місцях
Психодіагностична робота зі студентами
щодо виявлення схильності до девіантної
поведінки
Моніторинг стану взаємовідносин студентів
в групах та гуртожитку

Квітень

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Зустрічі з працівниками Національної
поліції України (ювенальної превенції) з
просвітницькою метою запобігання і
протидії булінгу (цькуванню) та
домашньому насильству, насильству за
ознакою статі «Зупинимо булінг разом!»

19.

Психологічний супровід студентів, які
вчинили булінг (цькування), насильство,
стали його свідками, або постраждали від
булінгу.
Розробка рекомендацій, пам’яток, порад
для кураторів груп, батьків, студентів
щодо попередження та протидії булінгу,
насильству, жорстокому поводженні в
сім’ї, на вулиці, студентському середовищі

20.

Куратори груп,
студентський
парламент
Куратори груп
Адміністрація
коледжу,
психолог
Психолог

Постійно

Заступник
директора

Постійно

Куратори,
психолог

Щороку (за
потребою)

Куратори,
вихователь,
психолог
Куратори,
психолог

Регулярно
впродовж
навчального
року
Протягом
Заступник
року
директора,
куратори

Постійно
(за
потребою)

Психолог

Періодично
(за
потребою)

Адміністрація
ЗДВР, викладач
коледжу,
психолог

21.

22.

Проведення бесід зі студентами про
дотримання Правил внутрішнього
розпорядку в коледжі, в гуртожитку та
громадських місцях, а також інструктажів
правил поведінки
Під час проведення чергування педагогічних
працівників посилити контроль за
потенційно небезпечними місцями на
території коледжу, які можуть бути
сприятливими для вчинення булінгу
(цькування)

Щосеместра Куратори,
психолог

Згідно
графіка
чергування

Адміністрація
коледжу, чергові
викладачі

Примітка: Календарні дати проведення заходів визначаються та узгоджуються з
Планом виховних заходів та планами структурних підрозділів коледжу, що
здійснюють виховну роботу в закладі освіти.

