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План
заходів, вжиття яких спрямоване на запобігання протидію булінгу
(цькуванню) в Приватній установі «Університет «Київська школа економіки»
на 2021/2022 навчальний рік
№ з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заходи
Поширення інформації серед
учасників освітнього процесу
Університету щодо нормативноправової бази з питань
запобігання і
протидії булінгу (цькуванню), яка
використовується в Університет
Оновлення інформації на вебсайті Університету з питань
запобігання і протидії булінгу
(цькуванню)
Проведення онлайн-опитування
за участі адміністрації, науковопедагогічних працівників,
здобувачів освіти, інших
зацікавлених сторін щодо
випадків булінгу в Університеті
Моніторинг актуального стану
освітнього середовища на основі
аналізу отриманої інформації про
рівень безпеки, комфорту і
привабливості Університету з
точки зору учасників освітнього
процесу
Інформаційно-просвітницькі
заходи для науково-педагогічних
працівників Університету щодо
механізму реагування на випадки
булінгу, процедури вжиття
заходів виховного впливу
Проведення тренінгів для

Строки
проведення
Упродовж року

Відповідальні
Заїка Н.М.

Упродовж року

Заїка Н.М.
Михайленко
В.І.

Жовтеньлистопад 2021
р.

Заїка Н.М.

Грудень 2021 р.

Заїка Н.М.,
Вадан Н.М.

Щокварталу

Позніхіренко
Ю.В.,
Бізяєв В.І.

Щокварталу

Заїка Н.М.,

7.

8.

9.

10.

здобувачів освіти з питань
запобігання і протидії булінгу
Включення до програм
підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників
навчальних модулів із питань
компетентнісного навчання і
створення безпечного освітнього
середовища
Вжиття заходів із надання
соціальних і психологопедагогічних послуг здобувачам
освіти, які вчинили булінг
(цькування), стали його свідками
або потерпілими від булінгу
(згідно з рішеннями комісії
Університету 3
розгляду випадків булінгу
(цькування))
Постійний моніторинг
ефективності формування в
Університеті безпечного
освітнього
середовища, вільного від
насильства і булінгу (цькування),
використовуючи наявні
інструменти і ресурси

Координація дій між суб’єктами
реагування на випадки булінгу
(цькування) в Університеті
(центрами соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, органами
місцевого самоврядування,
ректором Університету,
територіальними органами
(підрозділами) Національної
поліції
України)

Вадан Н.М.
Постійно

Михайленко
В.І.

За потреби

Позніхіренко
Ю.В.

Постійний
моніторинг
ефективності
формування в
Університеті
безпечного
освітнього
середовища,
вільного від
насильства і булінгу
(цькування),
використовуючи
наявні інструменти і
ресурси
За потреби

Михайленко
В.І.

Позніхіренко
Ю.В., Заїка
Н.М.

